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KCO nieuws

Carnaval

Het A-Team is de afgelopen periode druk

geweest met het versieren van het gebouw.

Het ziet er weer fantastisch uit en we kunnen

niet voldoende benadrukken dat deze

ouderhulp zeer waardevol is. Volgt u

ons al op Facebook? Daar treft u een

impressie van de uitstraling aan.

Evaluatie (school)fotograaf

In oktober vorig jaar is de (school)fotograaf op

ons kindcentrum geweest. Graag horen wij

wat uw ervaring is na het ontvangen van de

foto’s. Hiervoor willen wij u wat vragen stellen.

Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer

5 minuten. Dank u voor de medewerking.

https://forms.gle/Vz9gBcFwSQLrp8V4A

Schoolnieuws

Corona update

Afgelopen periode zijn versoepelingen

omtrent corona aangekondigd. De

besmettingen lopen terug. We hopen dat dit

ook snel op school te zien is.

Vanaf 25 februari vervallen de volgende

coronaregels:

● Scholen hoeven de pauzes niet langer te

spreiden over de diverse groepen en

looproutes binnen de school kunnen

worden losgelaten.

● Tussen verschillende groepen binnen een

school mag weer worden samengewerkt.

● Ouders en verzorgers en andere externen

mogen zonder mondkapje en zonder

klachten de school weer in.

● Bijeenkomsten zoals: teambijeenkomsten,

schoolreisjes, musical, ouderavonden zijn

weer mogelijk.

● De termijn voor isolatie na een

coronabesmetting wordt teruggebracht

van zeven naar vijf dagen.

● Het dringende advies voor leerlingen

vanaf groep 6 om een mondkapje te

dragen komt te vervallen.

● Het advies om de 1,5 meter te hanteren

vervalt.

De volgende regels blijven gelden:

● Het advies om twee keer in de week te

testen voor medewerkers en leerlingen

van groep 6,7 en 8 blijft gelden. Wij

blijven de zelftesten vanaf groep 6 gratis

verstrekken. Elke vrijdag kunnen de

leerlingen vanaf groep 6 naar behoefte

twee testen ophalen voor de week erna.

● Leerlingen en medewerkers met klachten

blijven thuis en laten zich testen bij de

GGD of doen een zelftest.

● Basismaatregelen zoals regelmatig

handen wassen en voldoende ventileren

gelden nog wel.

● Zolang de kinderen in quarantaine zitten

en niet ziek zijn, blijven we vanaf groep 5

https://m.facebook.com/Ateambernulphusschool/
https://forms.gle/Vz9gBcFwSQLrp8V4A
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les op afstand aanbieden. Voor de

kinderen van groep 1 tot en met groep 4

staat thuiswerk klaar.

Halen en brengen

Om het naar binnen gaan rustig en

overzichtelijk te houden, lopen de leerlingen

van de groepen 3 tot en met 8 zelfstandig naar

hun lokaal waar de leerkracht op hen wacht.

De leerkrachten van de kleuters ontvangen de

kinderen ‘s morgens buiten bij de ingang. Bij

een situatie waarin het belangrijk is voor uw

kind om mee naar de groep te gaan, is dat

mogelijk. Heeft u een korte mededeling of

behoefte aan een gesprek kunt u dat altijd via

ons ouderportaal aangeven. Wij nemen dan zo

snel mogelijk contact met  u op.

Studiedag 7 maart

Op maandag 07 maart is onze studiedag. Deze

dag zijn alle leerlingen vrij. Tijdens deze

studiedag bespreken we schoolbreed wat de

leeropbrengst van de afgelopen periode is. Dit

doen we eerst op schoolniveau, daarna op

groepsniveau en vervolgens op kindniveau.

Aansluitend worden interventies geformuleerd

op groepsniveau waar we de komende periode

op gaan inzetten.

Alle lichten op groen voor het zonnedak op

het Kindcentrum

De subsidie voor het zonnedak is toegekend.

Er staat niets meer in de weg om dit mooie

project te realiseren. Alle voorinschrijvers zijn

aangeschreven om hun inschrijving definitief

te maken. We hopen en rekenen er op dat al

deze enthousiaste mensen ook daadwerkelijk

mee gaan doen met dit project.

Er is nog ruimte om mee te doen. Heb je nog

niet gereageerd en wil je toch meedoen, dan

kan dat. Meld je aan op:

https://www.rijnenijsselenergie.nl/project/kin

dcentrum-oosterbeek

De voorwaarden zijn simpel. Je moet lid zijn of

worden van de Rijn en IJssel Energiecoöperatie

en elk aandeel kost €312,-. Je moet  wonen in

een van de volgende postcodes: 6813, 6816,

6861, 6862, 6865 en 6874.

Wij kijken uit naar uw deelname. Bedankt!

George Lagerberg

adviseur Rijn en IJssel Energiecoöperatie

Belangrijke data:

- 25-02 Carnaval verkleed naar school

- 25-02 Voorjaarsvakantie 12.30 uur alle

leerlingen vrij.

- 07-03 Studiedag alle leerlingen vrij

- 08-03 Eerste schooldag na

voorjaarsvakantie.

- 14-03 Week van de “lentekriebels”

- 09 05 Projectweek op school

https://www.rijnenijsselenergie.nl/project/kindcentrum-oosterbeek
https://www.rijnenijsselenergie.nl/project/kindcentrum-oosterbeek
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Opvang nieuws

In de bijlage treft u ons gezellige

activiteitenprogramma van de vakantieweek

op de BSO. vm Corona maken we geen

uitstapjes maar worden de activiteiten op

onze locatie georganiseerd. Daarnaast

organiseert het BSO team zelf nog allerlei

activiteiten.

Tijdens de reguliere week op de BSO

organiseren wij ook altijd leuke activiteiten

voor de kinderen. We luisteren naar wat de

kinderen leuk vinden om te doen en bedenken

daar omheen spelletjes

zowel binnen en buiten, kook, knutsel en

teken activiteiten.

Op donderdag 24 februari hebben heerlijke

koekjes gebakken. De hele school rook er naar

en iedereen mocht hier van proeven uiteraard

hmmm......


