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VANUIT DE DIRECTIE 

Beste ouders/verzorgers, 

 

Afgelopen vrijdag zijn de laatste versoepelingen t.a.v. Corona ingegaan voor het onderwijs. 

Ik zet ze nog even op een rijtje: 

• Ouders en verzorgers mogen de school weer in 

• Groepen binnen school mogen weer samenwerken 

 

Per 25 februari komen daar nog bij: 

• De mondkapjesplicht vervalt. Kinderen van de groepen 6,7,8 en de medewerkers hoe-

ven op school geen mondkapje meer te dragen 

• Het advies om afstand te houden vervalt  

 

Deze laatste versoepelingen gaan na de vakantie in. 

De basisregels als handen wassen, hoesten in de elleboog en ventileren blijven wel van 

kracht. Zo blijft ook het advies: testen bij klachten en preventief testen voor de groepen 6,7,8 

en medewerkers.  

 

Het belangrijkste goede nieuws is dat we u als ouders weer mogen verwelkomen in het 

schoolgebouw. Fantastisch, terug naar het oude normaal……….. hoewel, niet helemaal.... 

Het wegbrengen in de ochtend laten we zoals het nu is. Kinderen worden buiten gedag ge-

zegd door ouders en gaan alleen naar binnen. We hebben ervaren dat deze rust in de och-

tend fijn is voor de kinderen, dus deze afspraak houden we in stand. “Binnen is beginnen” 

komt op deze manier beter tot zijn recht vinden wij. 

Ook zullen de kinderen gebruik blijven maken van hun “eigen in- en uitgang”.  

Na schooltijd bent u van harte welkom in het gebouw. Loop gewoon binnen, kijk rond, maak 

een praatje met de leerkrachten, gewoon omdat het allemaal weer mag! 

 

Aanstaande vrijdag begint om 12.00 uur de Carnavalsvakan-

tie. Ik wens u allemaal een fijne vakantie, geniet van alle klei-

ne dingen die weer mogen en hopelijk ook van het mooie 

weer. We hebben het verdiend. 

 

Mede namens het team,  

Conny Rijnen 

 

AGENDA 

Datum        Gebeurtenis 

Vrijdag 25 februari    Carnaval op school  

      Leerlingen om 12.00 uur vrij 

Maandag 28 februari t/m vrijdag 4 maart Voorjaarsvakantie 

Woensdag 9 t/m dinsdag 15 maart  Gezonde week 
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JUBILEUM 

Dinsdag 1 februari was Annemiek 25 jaar in dienst bij Xpect Primair Til-

burg en 22,5 jaar werkzaam op De Petteflet. Dat verdiende een bloe-

metje, taart, veel kaartjes en cadeautjes. Van harte gefeliciteerd! 

CARNAVAL 

Aanstaande vrijdag vieren we Carnaval op school. Omdat we 

dit een tijd geleden al georganiseerd en bedacht hebben, is dit 

nog volgens de oude regels. De kinderen krijgen een leuk pro-

gramma in de klas met tussendoor een overheerlijke traktatie. 

Fruit en drinken zijn deze dag niet nodig.  

Om 11 uur komen we samen bij het podium, het hoe en waar-

om is nog een verrassing voor Chantal. 

AFSCHEID CHANTAL 

Zoals u weet gaat Chantal na de voorjaarsvakantie als IB-er aan 

de slag op BS De Wegwijzer. 

Natuurlijk laten wij haar niet zomaar gaan. 

Wij nodigen u daarom uit om a.s. donderdag 21februari tussen 

14.30 en 15.30 uur afscheid van haar te nemen.  

GEZONDE WEEK 

De Petteflet is een gezonde school en daarom starten wij dit jaar met de 

“Gezonde week”. 

Van woensdag 9 tot en met dinsdag 15 maart gaan wij in alle groepen 

aan de slag met gezond eten en bewegen. 

De leerlingen krijgen hier in de klas en tijdens de gymles ook lesjes over. 

Wij zouden het ook erg leuk vinden als ouders hierbij betrokken worden 

en daarom zijn wij op zoek naar ouders die iets kunnen vertellen over een 

gezonde levensstijl. 

U kunt zich opgeven bij elaine.berk@xpectprimair.nl of bij richard.bakx@xpectprimair.nl. 

Wij horen heel graag van u.  
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