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AGENDA

Maandag

14 februari

Studiedag

ALGEMEEN NIEUWS

Huidige situatie.
De effecten van de versoepelingen die op 26 januari zijn ingegaan zijn zichtbaar in de
school. Het aantal kinderen dat positief test is de afgelopen weken flink toegenomen.
Onder de leerkrachten valt het aantal besmettingen mee. Het lukt ons tot nog toe om
klassen waarvan de leerkracht thuis in quarantaine zit, op school op te vangen. Wij zien
dat de grens van het mogelijke in zicht is. Het gevolg is dat we dan toch groepen naar
huis moeten sturen. Wij hopen dat we dat punt niet zullen bereiken.
In de bijlage vindt u de meest recente beslisboom die u kunt raadplegen op het moment
dat u twijfelt of uw kind naar school kan.

Studiedag 14 februari.
Op maandag 14 februari is er een studiedag. Die dag analyseren wij met behulp van de
resultaten van de Cito-toetsen, de effecten van onze aanpak en maken plannen om ons
onderwijs te verbeteren. De leerlingen zijn vrij.

Ongeval.
Afgelopen woensdag is er een leerling aangereden. Gelukkig liep het met een sisser af.
Onze leerling maakt het goed. De situatie op de Persijnlaan heeft onze zorg en aandacht.
De school en de MR hebben al meerdere keren signalen afgegeven bij de gemeente en de
wijkmanager. Tot op heden hebben wij de gemeente niet kunnen overtuigen dat er een
aanpassing van de situatie nodig is. Wij blijven dit aankaarten.
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Naschools sportaanbod Spurd.
Spurd biedt na de voorjaarsvakantie naschoolse sportactiviteiten aan. In de bijlage vindt
u meer informatie.

Schoolmaatschappelijk werker.
Mijn naam is Lotte Hoffman en ik werk als schoolmaatschappelijk werker
op ’t Pierement.
U kunt bij mij terecht met vragen rondom opgroeien, opvoeding en de
samenwerking met school. Ook wanneer u zelf in een fase van uw leven
zit waarin bepaalde vragen spelen kunt u bij mij terecht. Samen kunnen
we op zoek gaan naar een passend antwoord of de plek waar u dit kunt
vinden.
Ik ben per e-mail te bereiken op l.hoffman@desmd.nl.
Hartelijke groet, Lotte Hoffman
VAKANTIES

2021-2022

Voorjaarsvakantie:
21-02-2022 t/m 25-02-2022
Goede Vrijdag/Pasen:15-04-2022 t/m 18-04-2022
Meivakantie:
25-04-2022 t/m 06-05-2022
Hemelvaart + vrijdag:
26-05-2022 t/m 27-05-2022
Pinksteren:
06-06-2022
Zomervakantie:
18-07-2022 t/m 28-08-2022
STUDIEDAGEN

2021-2022

Maandag
Dinsdagmiddag
Donderdagmiddag
Vrijdag

14-02
29-03
14-04
17-06

Kinderen vanaf 12:00 uur vrij
Kinderen vanaf 12:00 uur vrij
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