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Beste ouders en verzorgers van De Keizerskroon, 
 
1. Zo is het gegaan deze week: 

We hebben een intensieve eerste week achter de rug. De kinderen zijn enthousiast en met veel 
plezier gestart na de voorjaarsvakantie. Het is erg fijn om ze te zien leren, beleven en groeien! 
We hebben natuurlijk te maken met een aantal beperkingen in de school. Dat is op dit moment 
een gegeven. Over een aantal van de beperkingen hebben we het later in deze nieuwsbrief. We 
zien echter vooral de mogelijkheden. De mogelijkheid voor de kinderen om in contact te zijn met 
elkaar én hun leerkrachten. De mogelijkheid om samen te leren, te praten, te lachen en te 
spelen. De kinderen gáán naar school en dat is belangrijk en erg fijn voor hen, u én ons! Daar 
genieten we van.  
Alle leerkrachten en ondersteunend personeel zijn enthousiast en betrokken aan het werk met 
de kinderen.  
Samen met u  zorgen we ervoor dat dit lukt. Ook als het even tegenzit, zoals voor groep 3B deze 
week. Na twee dagen naar school gingen ze in quarantaine. Donderdag startte voor hen het 
thuisonderwijs opnieuw. Vanaf maandag zal de groep weer gaan opstarten op school en zal de 
leerkracht een combinatie van fysiek onderwijs en online thuisonderwijs gaan verzorgen 
(hybride) met als doel zo snel mogelijk weer volledig fysiek onderwijs te kunnen geven. Want zo 
gemakkelijk als een hybride auto van elektrisch naar verbranding overstapt of een combinatie 
van beide, is dit voor een leerkracht helaas niet.  

 
Op woensdag kregen we ook nog bericht van een besmetting bij de BSO. Betreffende ouders 
werden geïnformeerd en dat zorgde ervoor dat in diverse groepen kinderen thuis moeten 
blijven. Gelukkig betekende dit, na overleg met de GGD, geen quarantaine gaan voor de overige 
kinderen in die groepen.  

 
Zo hebben we toch deze eerste week na de voorjaarsvakantie met grotendeels fysiek en deels 
thuisonderwijs kunnen afronden. Op naar volgende week!  

 
2. Rapporten en rapportgesprekken: 

Vanaf 15.00 uur op maandag 8 maart kunt u inschrijven voor de online rapportgesprekken. 
De gesprekken vinden plaats over een periode van twee weken. Te weten tussen maandag 15 
maart en vrijdag 26 maart. 
De kinderen krijgen hun rapporten mee op vrijdag 12 maart. Er staan in de rapporten geen 
resultaten van de M toetsen van Cito. Deze worden pas afgenomen nadat de rapporten mee zijn 
gegaan. In een eerdere nieuwsbrief hebben wij u hierover geïnformeerd. 
Wij wensen u en uw kinderen fijne en ontwikkelingsgerichte gesprekken met de leerkrachten! 

 
3. Coronamaatregelen: 

We hebben, na bijna drie weken fysiek onderwijs, de bestaande maatregelen met de directies 
van SKOP en binnen het Managementteam besproken en besloten een aantal aanpassingen te 
doen.  

 Cohorten binnen de groep: De afspraak was (als advies in het servicedocument geformuleerd) 
om binnen de groepen 5 t/m 8 in vaste groepen te werken. We hebben besproken en besloten 
dat we dit loslaten om zo ruimte te geven aan de leerkrachten en kinderen om bínnen de groep 
meer te differentiëren op zowel didactisch als pedagogisch gebied.  De kinderen gymmen en 
spelen buiten als groep sowieso reeds samen. We zien dat bij een eventuele besmetting in de 
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groep hoe dan ook de gehele groep in quarantaine moet, omdat niet te achterhalen is wie 
precies met wie in contact is geweest binnen de groep. 

 

 Traktaties: We hebben besproken en besloten dat we enige versoepeling toepassen. De afspraak 
van voor de schoolsluiting geldt weer: Traktaties mogen voorverpakt mee naar school. Worden 
aan het einde van de schooldag uitgedeeld en gaan ongeopend mee met de kinderen.  

 
De overige maatregelen zoals beschreven in nieuwsbrief nr. 15 (dd. 5 februari 2021) blijven we 
de komende periode hanteren. 

 
4. Locatie Gantellaan: 

Naar aanleiding van ons besluit omtrent welke groepen het komende schooljaar gehuisvest zijn 
op onze locatie aan de Gantellaan hebben we een aantal reacties ontvangen. We hebben de 
betreffende ouders hierover gesproken. Naast de actiepunten en verbeterpunten t.a.v. van de 
locatie hebben we uit deze gesprekken ook nog een aantal concrete en waardevolle suggesties 
gekregen met betrekking tot het optimaliseren van onze locatie en de aanwezige faciliteiten. Wij 
(managementteam) pakken deze actiepunten op en koppelen deze concreet terug aan de 
kinderen en ouders van de betreffende groepen en op hoofdlijnen aan alle ouders van de 
Keizerskroon.  

 
Hieronder kunt u een aantal van de concrete aandachts- en actiepunten lezen: 

 Meer en gevarieerdere speelmogelijkheden op het schoolplein 

 Meer bewegingsonderwijs. 

 De leerlingenraad op de GL: opnieuw leven in blazen en input en invloed geven. 

 Meer verbinding tussen ZD en GL creëren.  

 Aandacht voor verkeersroutes en verkeerslessen. 

 Verdere verbetering van de verkeersveiligheid naar en van GL. 

 Bij de gemeente blijven benadrukken van de urgentie van een spoedige bouw en oplevering van 
nieuwbouw voor Vlinderboom. 

 
5. Trainingsaanbod voor ondersteuning sociaal - emotionele ontwikkeling. 

Als bijlage vindt u informatie over het trainingsaanbod vanuit verschillende instanties waar wij 
als school mee samenwerken. 
 

6. Tot slot: 
 

 
 


