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Beste ouders en verzorgers van De Keizerskroon, 
 
Wat fijn dat de school weer open is. Een school zonder kinderen is als……. Tja vul maar in. We zijn blij 
dat ze er weer zijn. Zij trouwens ook. We kijken terug op een erg fijne week met prachtig winters 
weer en de daarbij behorende sneeuwpret.  
 
Het was nog even spannend zondagavond. Gaan we open of niet? Uitgerekend dat weekend werden 
we namelijk getrakteerd op prachtig winters weer met enorm veel sneeuw.  
Dat bracht meteen de nodige uitdaging voor u én ons met zich mee. U om uw kinderen op school te 
krijgen én voor onze collega’s waarvan sommigen ineens met hun eigen kinderen thuis zaten omdat 
de school dicht bleef. Maar zelf wel naar het werk moesten, want wij gingen immers wel open.  
We wilden alles op alles zetten om na een schoolsluiting van ruim 5 weken toch op maandag 8 
februari weer open te gaan. We zijn blij dat we dit gedaan hebben. Wij hopen dat u dat ook bent. 
 
Eenmaal gestart, werden de leerkrachten van onze jongste groepen geconfronteerd met grote 
bergen skipakken, mutsen, sjaals, handschoenen, sneeuwschoenen, oorwarmers én kinderen die 
géén idee hadden welke schoenen, skipakken, mutsen, sjaals en handschoenen nu van henzelf waren 
en daarbij de grootste moeite hadden om dit zelfstandig aan, uit en weer aan te trekken.  
 
De focus van opnieuw de Gouden Weken in van groepsvorming en de balans opmaken wat betreft de 
ontwikkeling van de kinderen, verschoof ter plekke naar kleertjes uit en kleertjes aan, ritsjes open en 
ritsjes dicht en dan kwam daar ook nog eens bij welke volgorde nu het handigst is. Voor een 
observator leuk om te zien, maar voor de leerkrachten een totaal andere focus deze eerste week.  
 
Dan denkt u misschien: dat doe ik elke dag 6 keer met mijn kinderen. Dat klopt. De leerkrachten dus 
ook maar dan keer 20-25 kinderen, gelukkig slechts circa 4 keer per dag. Kortom het was even 
intensief en omschakelen. Oh ja, herkent u de volgende zin nadat een kind net helemaal in zijn of 
haar winter outfit is gehesen: “Juf……..ik moet plassen!” 
 
We zijn blij weer open te zijn en de kinderen weer op school te hebben! 
 
Aangescherpte Coronamaatregelen: Hoe gaat het? 
Het uitvoeren en naleven van de aangescherpte coronamaatregelen gaat op school best goed. Met 
circa 550 leerlingen is het een aardig logistieke operatie om alle groepen bij elkaar en zoveel als 
mogelijk uit de buurt van andere groepen te houden. Leerkrachten en kinderen doen hun uiterste 
best en slagen er grotendeels in. We hebben deze week te maken gehad met een aantal kinderen dat 
thuis moest blijven vanwege verkoudheidsklachten. Ook een aantal leerkrachten die met lichte 
verkoudheidsverschijnselen thuis moest blijven en zich heeft laten testen en gelukkig een negatief 
testresultaat hadden. We konden de vervangingen intern met de nodige inspanningen vrij goed 
invullen. Helaas is ons dat vandaag voor groep 8A niet gelukt. Deze leerlingen moesten na 4 dagen 
alweer een dag thuisblijven, omdat we echt geen vervanging meer konden organiseren. We zijn 
uiteraard zeer voorzichtig met conclusies trekken, maar hebben wel een iets geruster en zekerder 
gevoel dan vlak voor de opening van de scholen. We blijven alert, scherp op de maatregelen in het 
belang van de gezondheid en veiligheid van kinderen, ouders én team! 
 
 
 

    N I E U W S B R I E F  
12 februari 2021 

NR 16 

 



Nieuwsbrief De Keizerskroon        Schooljaar 2020-2021 
 

Meesters - en Juffendag donderdag 18 februari: Gaat helaas niet door! 
In de kalender staat op donderdag 18 februari Meesters en Juffendag gepland. Helaas gaat dit feest 
niet door. Door de aangescherpte coronamaatregelen kunnen we het feest niet vieren, zoals we dit 
zouden willen doen. We hopen op een versoepeling van de coronamaatregelen in de loop van dit 
schooljaar, zodat we het feest of een 'alternatief' hierop op een later moment ten volle kunnen 
organiseren en vieren. 
 
De groepen zullen donderdagmiddag gezellig afsluiten met de kinderen, om op deze wijze de 
voorjaarsvakantie in te luiden.  
 
Studiedag vrijdag 19 februari: Kinderen vrij! 
De vrijdag voor de voorjaarsvakantie staat de studiedag voor het team gepland. We hebben besloten 
deze door te laten gaan. Ons team heeft dan tijd en ruimte om na deze intensieve periode van 
thuisonderwijs en weer omschakelen naar fysiek onderwijs, de balans op te maken. Het team 
gebruikt deze dag om met de jaargroepen terug te kijken op de afgelopen periode en vooruit te 
kijken naar de periode na de voorjaarsvakantie richting de M-toetsen van Cito én naar de periode 
daarna. Doel is goed te kijken hoe de kinderen uit de periode van het thuisonderwijs zijn gekomen, 
wat daarin voor de groep en de kinderen in de groep nodig is.  
 
Gantellaan: Communicatie dinsdag 16 februari! 
Dinsdag ontvangt u van ons twee brieven m.b.t. de Gantellaan. 
De eerste brief informeert u over het besluit en de toelichting daarop. 
De tweede brief is een samenvatting van de uitkomst van de ouderenquête betreffende de 
Gantellaan. 
 
Voorschoolse en naschoolse opvang van ouders met kinderen op de Gantellaan en 
Zilverreigerdreef: nu en na de voorjaarsvakantie! 
We hebben in de vorige nieuwsbrief het dringende verzoek gedaan om de kinderen waar mogelijk, 
eerst te brengen naar de Gantellaan. Dit heeft ermee te maken dat we op dit moment niet 
voldoende personele capaciteit hebben om de voorschoolse opvang te organiseren. We willen de 
contact momenten van de kinderen uit verschillende groepen op dit moment minimaliseren. 
Onze verwachting is dat we na de voorjaarsvakantie voldoende personele capaciteit hebben om de 
kinderen weer op te vangen. Wat betreft de opvang voor en na school op de GL blijft dit gaan zoals 
het altijd al ging. De kinderen gaan daar naar hun eigen groep. 
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