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28   Nieuwsbrief 
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(obs De Klimop) 
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Vervanging juf Kirsten: 
Ruim een week geleden heeft juf Kirsten zich ziek gemeld. 
Inmiddels is zij bij de bedrijfsarts geweest en is er geconstateerd dat juf Kirsten het 
voorlopig wat rustiger aan moet doen. Het is voor juf Kirsten op dit moment van 
belang dat ze rust neemt en ervoor zorgt dat ze op een goede manier kan herstellen 
en ten slotte fit terug kan keren. 
Voorlopig neemt juf Stephany Prins alle IB-taken over van juf Kirsten. 
Juf Stephany is een aantal jaren werkzaam geweest op de Willem Lodewijck en kent 
de school, de meeste kinderen en alle leerkrachten. 
De werkzaamheden op onze school probeert ze naast haar IB-taken op basisschool 
Op D’Esch en haar APC-taken te plannen. Ze zal wekelijks aanwezig zijn op de 
maandag en de vrijdag ochtend. Het kan zijn dat het incidenteel op een ander  
moment  zal zijn. (woensdagochtend) 
We wensen juf Stephany  heel veel succes en plezier op de Willem Lodewijck! 
 
 

Scoor een boek:     
Vanaf de voorjaarsvakantie start groep 5 en 6 met het project “scoor een boek” van 
Biblionet Grongen. “Scoor een Boek!” is een jaarlijks leesprogramma voor kinderen 
dat lezen en sport aan elkaar verbindt.  Voor elk boek dat is gelezen, mogen de  
leerlingen een (voetbal)sticker plakken. Het is de bedoeling dat er zo veel mogelijk 
boeken gelezen worden. Via video’s worden de kinderen in de tussentijd aange-
moedigd door FC Groningen-speler Bart van Hintum.  
Mevrouw Henny Neijmeijer van de bibliotheek in Vlagtwedde komt in april  
de poster met geplakte stickers ophalen en zal de eindstand van groep 5 en 6  
meenemen in de eindstand van de hele provincie Groningen.  
In de week van 16 mei sluiten de leerlingen het project af met een digitale 
spelshow.  
 
 
 
 

 

 
 
 

Versoepeling Coronamaatregelen: 
Het zal u niet ontgaan zijn dat er de afgelopen week versoepelingen zijn doorge-
voerd met betrekking tot de Coronamaatregelen ten aanzien van thuisblijven/
quarantaine voor kinderen in het basisonderwijs. 
Kortom even een kleine opsomming: 
 
*Leerlingen in het primair onderwijs hoeven niet meer in quarantaine als zij in  
contact zijn geweest met een besmet persoon en zij geen klachten hebben. 
*Leerlingen in het po en v(s)o blijven alleen thuis als zij positief getest zijn op het 
coronavirus, ziek zijn of klachten hebben die kunnen wijzen op het coronavirus. 
*De leerlingen kunnen naar school als zij klachtenvrij zijn en een negatieve test- 
 uitslag hebben. 
 
 

In het verschiet: 
 
-Donderdag 3 maart - MT-overleg  (juf Marjan  afwezig) 
-Woensdag 9 maart - Zorgoverleg 
-Maandag 14 maart t/m donderdag 17 maart        - rapportfolio gesprekken 
-Donderdag 17 maart - MT-overleg + bestuur  (juf Marjan afwezig) 
-Vrijdag 18 maart  - Nationale Pannenkoekendag 
-Zaterdag 19 maart - Oud papier! 
-Maandag 21 maart en dinsdag 22 maart   -  Studiedagen directie, IB en bestuur
       (juf Marjan afwezig) 
-Donderdag 24 maart - Teamoverleg 
-Donderdag 31 maart - MT-overleg (juf Marjan afwezig) 
 

 
 
 

 
 

 
 

  Oud papier:    zaterdag 19 februari 2022 
   Helpende handen:         Hans Siebring / Lars Semeins 
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