
 

 

      

 

 

 

 

Beste ouder(s), verzorger(s), 

Het is weer een hectische periode geweest met COVID. Toch zijn we heel blij veel kinderen weer op 
school te zien. En dat horen we van de kinderen ook terug.  

Na de Meivakantie zullen mogelijk steeds meer versoepelingen komen. De activiteiten op school 
zullen nog wel aangepast zijn. We verwachten dat dit tot het einde van het schooljaar nog wel zal 
blijven. Maar wat wel kan, zullen we ook zeker door laten gaan. Het schoolreisje zal in ieder geval 
doorgeschoven worden tot na de grote vakantie. 

Een fijne meivakantie en tot 17 mei! 

Met vriendelijke groet, 
Monique Klaassen 

 
Absentie melden: 
Vanaf 17 mei willen we de absentiemelding graag anders organiseren. Tot voor kort ging dat nog via 
de telefoon. We willen u vragen het voortaan op de volgende wijze te doen. 
Kind ziekmelden; 
- via KWIEB ouderapp de ziekmelding doen 
- graag ook de reden van ziekmelding aangeven 
- wanneer uw kind weer beter is dit ook melden in de ouderapp KWIEB 
Hoe gaat dat dan in de app? Kijk hiervoor naar het filmpje via de link  
https://youtu.be/6Jh96jveQtI 

Mochten er echt bijzondere zaken zijn, dan kunt u uiteraard dit ook nog telefonisch melden. 
Als uw kind meer dan 2 dagen ziek is, zullen we ook contact opnemen. We vinden het prettig te 
weten hoe het met uw kind gaat. 
 
*** belangrijk! We berichten vanaf 17 mei alleen nog via de app KWIEB. Dus mocht u nog niet 
hebben aangemeld, doe dit snel. Heeft u vragen over het installeren van de app en het koppelen van 
uw kinderen? Laat dit de leerkracht weten. Dan gaan we er samen voor zorgen dat het gaat 
werken.*** 
 

 
 

 



Hekwerk 
Het hekwerk op de speelplaats is inmiddels helemaal klaar. De poorten zijn nu ook geplaatst. 
Als de kleuters buiten spelen samen met de peuters van de peuterspeelzaal is dat nu veel veiliger. En 
het ziet er ook mooi uit. 
 
Kindcentrum 
Een aantal weken geleden hebben we officieel het bord onthuld met 2 peuters en de oudste leerling 
van de basisschool. We zullen de komende tijd gaan kijken welke activiteiten we samen kunnen gaan 
ondernemen. In ieder geval zullen we gaan starten met het thematisch werken, waarbij we zowel bij 
de opvang en het onderwijs hetzelfde thema gaan gebruiken. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fijne vakantie 


