
 

 
 
 

Beste ouders, verzorgers,  
 

 
 
De voorjaarsvakantie/carnavalsvakantie staat voor de deur!  
Zoals het er nu naar uitziet met veel leut en weer gelukkig meer 
mogelijk dan in het voorgaande jaar. De echte carnavalsvierder is er 
naar alle waarschijnlijkheid helemaal klaar voor. Heel veel plezier in 
de komende dagen! 
Mocht het niet uw ding zijn, dan wens ik u een hele fijne vakantie. De 
kinderen hebben de laatste tijd hard gewerkt en zijn zeker toe aan 
even lekker uitrusten. Geniet ervan! 
Na de voorjaarsvakantie zullen bijna alle corona maatregelen tot het 
verleden gaan behoren. In deze Info kunt u verderop lezen wat nog 
wel van kracht zal zijn.  
Al met al blijven wij een dynamische school, waar een goede 
pedagogische sfeer, veiligheid, respect, humor en plezier de 
boventoon moeten blijven voeren. Samen met u zal dat zeker lukken! 
 

 
 

Paul van den Berg 
Directeur OBS De Toverlaars 

 
 
 
 
 
  

 
 
INFO-7 25 februari 2022 



      

Coronamaatregelen 
Een aantal maatregelen zijn nog steeds van kracht: 
-ouders van de groepen mogen op het schoolplein 
-verjaardagen vieren wij alleen met de kinderen, graag verpakte traktaties 
-kinderen wassen hun handen bij binnenkomst 
-zelftesten zijn beschikbaar voor alle kinderen, indien gewenst. Graag even informeren bij de 
leerkracht van uw kind(eren). De school verstrekt de tests. 
-bij klachten graag thuis blijven en bij twijfel graag contact opnemen 
-hygiëne maatregelen blijven van kracht 
-bij positieve test minimaal 5 dagen thuisblijven (zonder klachten) en met klachten maximaal 10 
dagen. In beide gevallen weer naar school na 24 uur klachtenvrij.  

 
Thuisonderwijs 
Thuisonderwijs komt te vervallen omdat wij een positieve besmetting gaan zien als regulier 
ziekteverzuim. Dit betekent dat wij net zoals voor de pandemie geen werk en Chromebooks meer 
mee naar huis geven. 
Ook zal de leerkracht geen online instructies meer verzorgen en onder schooltijd geen digitale 
vragen beantwoorden voor de kinderen die thuiszitten. Wij zien fysiek onderwijs in combinatie met 
online onderwijs veel vraagt van onze leerkrachten en willen de focus weer volledig kunnen leggen 
op fysiek onderwijs.  
Wel willen wij de afwezige kinderen, mochten zij zich goed genoeg voelen, de mogelijkheid bieden 
om thuis te oefenen.  
 
Afscheid 

Afgelopen week hebben wij definitief afscheid genomen van Juf Nataschja en Juf Angela. Wij   
wensen beide collega’s heel veel plezier in hun nieuwe uitdagingen. 
 
Donderdag 24 februari is de laatste fysieke werkdag voor Juf Simone, voordat zij met 
zwangerschapsverlof zal gaan. In de week van 7 maart werkt zij nog thuis en gaat vanaf 14 maart 
genieten van haar verlof. Wij wensen haar een heerlijke tijd toe voor haar bevalling. 
 
 
Welkom 

Wij verwelkomen Juf Nina en Juf Dilys! 
 
Juf Dilys zal het werk van Juf Angela overnemen en zij zal, in ieder geval, blijven tot de 
zomervakantie. 
Juf Nina gaat de zwangerschapsvervanging doen van Juf Simone en zij zal ook, in ieder geval, 
blijven tot de zomervakantie. 

Een hele leuke tijd op de Toverlaars! 
 
  

http://thaigoodview.com/node/182000
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Jarigen 

24 februari – Lano, groep 7 
24 februari – Nikki, groep 4 
25 februari – Safa, groep 1-2A 
26 februari – Ali, groep 3 
27 februari – Juf Sanne 
2 maart – Chris, groep 8 
3 maart – Levi, groep 5 
8 maart – Fien, groep 1-2B 
10 maart – Tara, groep 1-2A 
13 maart – Yarah, groep 5 
16 maart – Hidde, groep 3 
16 maart – Sara, groep 6 
16 maart – Juf Jolanda 
19 maart – Tijn, groep 8 
21 maart – Milosz, groep 7 
21 maart – Juf Moenja 
21 maart – Kyano, groep 1-2A 
21 maart – Ymke, groep 8 
24 maart – Juf Suzanne 
24 maart – Dawoed, groep 6 
26 maart – Lev, groep 5 
28 maart – Lucas, groep 1-2a 
 
Allemaal een hele fijne verjaardag! 
 
Oudervereniging: 

 

Carnaval 

  

Wat een goed nieuws kregen we met de laatste persconferentie! Hoewel we toch al gingen proberen 
om allerlei leuke activiteiten voor alle leerlingen te regelen, maken alle versoepelingen dit toch een 
stuk makkelijker.  En hoe meer er mogelijk is, hoe leuker de activiteiten kunnen zijn natuurlijk. 



Als je een keer iemand van de OV wilt spreken, is het 
natuurlijk handig om te weten wie daar precies in zitten. 
Hierbij een foto van alle leden.   
 
Tot slot willen we via deze weg iedereen nog even vriendelijk 
herinneren aan de vrijwillige ouderbijdrage, waarop op 22 
februari jl. een Parro is gestuurd. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Agenda 
25 februari: Info-7 
25 februari 
t/m 6 maart:  Voorjaarsvakantie 
14 maart 
t/m 17 maart:  Oudergesprekken 
17 maart:  Kangoeroewedstrijd 
24 maart:  Muzische middag 
25 maart:  Studiedag, groep 1 t/m 8 vrij 
31 maart:  Info-8 
31 maart:  Theoretisch verkeersexamen 
 

Afwezigheid 
Mocht uw kind(eren) ziek zijn of afwezig zijn vanwege andere omstandigheden, dan vragen wij u 
dit direct via de Parro (kopje absentie) of via de telefoon door te geven. Verlof aanvragen gaan 
via een formulier, die u bij de directeur kunt aanvragen. 
 
Vervangingen 
Het vertrek van Juf Angela en Juf Nataschja zorgt er voor dat er een aantal vervangingen geregeld 
moeten gaan worden. 
 
Groep 3: Juf Tineke gaat samen met Juf Wilma groep 3 draaien. Juf Tineke zal op maandag en 
dinsdag groep 3 draaien en Juf Wilma de rest van de week. 
Groep 5: Juf Jantina zal op maandag, dinsdag en vrijdag de groep draaien en Juf Tineke zal dit op 
woensdag en donderdag doen. 
IB: Juf Dilys zal tot aan de zomervakantie als Interim-IB-er de functie van Juf Angela gaan 
invullen. Na de voorjaarsvakantie zal zij maandag, dinsdag en woensdag op de Toverlaars 
aanwezig zijn. 
 

Namens het team, 
Meneer Paul 

 076-5040287 
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