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Coronamaatregelen 
Het zal u vast niet ontgaan zijn dat de besmettingen weer flink aan 
het oplopen zijn, met name ook in onze regio. Mogelijk betekent 
dit dat er weer een onzekere tijd aanbreekt, hoe vervelend we dat 
ook met elkaar vinden. Wat hiervan de gevolgen voor onze school 
zijn is op dit moment lastig in te schatten, uiteindelijk hebben ook 
wij te maken met richtlijnen en protocollen waar we ons aan 
dienen te houden. We doen wat we kunnen om het onderwijs 
ononderbroken te kunnen aanbieden en met de extra inzet van 
personeel dit schooljaar (vanuit het Nationaal Programma 
Onderwijs) kunnen we veel zelf opvangen. Dit is erg prettig, 
prioriteit nummer 1 en een groot compliment waard voor ons 
team. 
Toch wil ik hierbij ook opnieuw het signaal afgeven, dat we al 
meerdere malen geen vervangende leerkracht hebben kunnen 
krijgen op het moment dat we daarom hebben moeten vragen. 
Het kan dus voorkomen dat we toch een enkele keer een groep 
niet op school kunnen opvangen. Het blijft dus verstandig dat u 
daar rekening mee houdt. Mochten we in de situatie komen dat 
een groep toch thuis moet blijven, dan hoort u dit uiteraard zo snel 
mogelijk, en uiterlijk op de dag zelf voor 7.30 uur. U mag er vanuit 
gaan dat we dan alles in werk hebben gesteld om dit te 
voorkomen.  
Via Social Schools is afgelopen week de meest recente beslisboom 
met u gedeeld. We willen u vragen hier toch kritisch naar te blijven 
kijken. 
Laten we hopen dat we de feestelijke tijd die we zo langzamerhand 
met elkaar ingaan, ook zo feestelijk mogelijk kunnen maken! 
Mochten er onduidelijkheden zijn, heeft u vragen, of loopt u 
ergens tegen aan, neem dan contact op met ons. 
 
Schoolfruit 

Vanaf 15 november 2021 t/m 22 april 2022 krijgen de kinderen op 

school gratis drie porties groente en fruit per week. De school doet 

namelijk mee aan EU-Schoolfruit! Ook zijn er lessen over fruit, 

groente en gezonde voeding.  
Met EU-Schoolfruit leren kinderen spelenderwijs om verschillende 

soorten fruit en groente te eten. Dat is niet alleen gezond, maar 

ook leuk! Wilt u elke week weten welke stuks fruit of groente uw 

kinderen ontvangen? Schrijf u dan in voor de Nieuwsbrief voor 

Ouders via www.euschoolfruit.nl/schoolfruitnieuwsbrief . Het EU-

Schoolfruitprogramma is een goede start om de aanbevolen 

hoeveelheid groente en fruit per dag te halen.  
Het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma is een initiatief van de 

Europese Unie, het Ministerie van Landbouw, Natuur en 

Voedselkwaliteit, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en het 

 
Belangrijke data: 

 

12-11-2021  
Fietscontrole en verkeersspel 
 

12-11-2021-24-11-2021 
Vogelvoeractie 

 
 
Studiedagen 2021-2022  

De kinderen zijn (extra) vrij op de 

volgende data i.v.m. 

studiemomenten van het team: 

- Woensdag 12 januari 

2022 

- Maandag 14 februari 

2022 

- Donderdag 16 juni 2022 

- Maandag 4 juli 2022 

Vakantierooster 2021-2022 

Kerstvakantie                       

27 december t/m 7 januari 2022  

Voorjaarsvakantie               

21 t/m 25 februari 2022  

Goede Vrijdag en Pasen     

15 t/m 18 april 2022  

Meivakantie                          

25 april t/m 6 mei 2022  

Hemelvaartsdag                   

26 en 27 mei 2022  

mailto:directie@obsdeslinge.nl
http://www.euschoolfruit.nl/schoolfruitnieuwsbrief


Pinksteren                             

6 juni 2022  

Zomervakantie                     
18 juli t/m 26 augustus  
 
 

Steunpunt Smaaklessen & EU-Schoolfruit. Het programma wordt 

ondersteund door het Voedingscentrum. 

Op naar een lekker en gezond 

schooljaar! 

 
 

 
 
 
 
Mededelingen van de ouderraad 
Verkeer 
We hebben vrijdag 12 november weer een fietscontrole, dus dan 
mag iedereen zijn fiets meenemen naar school. Verder gaan we op 
deze dag ook weer een verkeersspel spelen op het schoolplein.  
Vogelvoeractie 
We houden dit jaar weer een vogelvoeractie. De kinderen krijgen 
12 november een verkooplijst mee. Uiterlijk 24 november mag het 
weer met het geld ingeleverd worden op school. De kinderen die 
niets hebben verkocht ook de lijst voorzien van naam weer 
inleveren op school. 
 
Leerlingenraad 
De leerlingenraad kan van start gaan. Meerdere ouders hebben 
zich aangemeld en Maartje Bons wordt de begeleidster. Komende 
week gaan we de verkiezing voor de leerlingenraad houden. 
Volgende week vrijdag gaan Maartje en de leerlingen met elkaar 
kennismaken. 
 
Beleid rondom Code Rood 
Afgelopen schooljaar is het ons 2 keer overkomen dat we 
onverwachts de school moesten sluiten. Dit kan zowel vervelend 
zijn voor ons als voor u. Dit betekent dat we op stichtingsniveau 
hebben nagedacht over beleid rondom code rood. Deze is 
opgenomen in onze schoolgids, en hieronder nogmaals te lezen: 

 
De veiligheid voor onze leerlingen 
en medewerkers vinden we 
belangrijk. Die veiligheid kan in het 
gedrang komen bij extreme 
weersomstandigheden en daarvoor 

hebben we een procedure opgesteld:  
 
Bij een voor onze regio (Noord) geldend weeralarm CODE ROOD 
blijven onze scholen die dag gesloten en wordt er geen les 
gegeven. Deze sluiting geldt voor de hele dag. Zodra een dergelijk 
alarm wordt afgegeven door het KNMI, wordt deze regel van 
kracht.  
 
Bij een CODE ROOD tijdens de schooldag zijn wij als school 
verantwoordelijk voor uw kind. Uw kind mag alleen naar huis (of 
met een andere volwassene mee) als u daarvoor toestemming 
hebt gegeven. Zolang de school niet zeker weet of uw kind veilig 
naar huis kan, blijft uw kind onder toezicht op school totdat dit 
helder is.  
 



 
 

 

Ouders/verzorgers worden in de bovenstaande situaties door de 
school hierover persoonlijk (via Social Schools/telefonisch contact) 
zo snel als redelijkerwijs mogelijk is geïnformeerd.  
 
CODE ORANJE betekent dat er ook sprake kan zijn van extreem 
weer, maar deze code geeft geen aanleiding om de school te 
sluiten. 
 
 
Nieuwsbrief    
De nieuwsbrief wordt elke twee weken gemaild. De volgende 
nieuwsbrief kunt u op 12 november 2021 verwachten.   
 
Aanwezigheid directie: 

Meester Peter: Maandag en woensdag 

Juf Astrid: Maandag t/m vrijdag 

 

Team OBS de Slinge 


