
 

 
 
 
 

Appelrups  nr. 22 18-02-2022   
 
  
Agenda 

Februari 

Zaterdag 19 OPEN DAG VO 

Maandag 21 Oudergesprekken Unit 1 en 2 

Dinsdag 22 Oudergesprekken Unit 1 en 2  
Normeringsonderzoek groep 8 

Vrijdag 25 Spelletjesochtend 
Kinderen om 12 u vrij 

Voorjaarsvakantie maandag 28 februari tot en met vrijdag 4 maart 

 
 
 

 

 
Dinsdag waspeen 

Woensdag sinaasappel 
Donderdag appel 

 

 
Parkeeroverlast Postelkamp 

De oproep in de vorige appelrups heeft niet geholpen, dus NOGMAALS DE DRINGENDE OPROEP 
OM BIJ HET PARKEREN AAN DE POSTELKAMP GEEN OVERLAST TE VEROORZAKEN, HET BETREFT 
HIER TOCH ECHT DE VEILIGIHEID VAN DE KINDEREN ÉN DE OUDERS DIE BIJ DE POORT STAAN! 
 
Herhaling oproep van vorige week: 
Het is weer tijd om de parkeeroverlast onder de aandacht te brengen!  
Verschillende buurtbewoners hebben aangegeven veel hinder te ondervinden van het ‘roekeloos’ 
parkeren en uitritten blokkeren tijdens de haal- en brengmomenten aan de zijde van de 
Postelkamp. Het zorgt voor gevaarlijke situaties en irritaties. We begrijpen dat er door de Corona 
maatregelen minder parkeerplaatsen beschikbaar zijn en we hopen allemaal dat we hier 
binnenkort weer in kunnen versoepelen. Als school hebben we de regel dat kinderen die op 
minder dan 10 minuten loopafstand van school wonen, te voet naar school komen. De rest kan 
met de fiets. Uiteraard zijn er situaties waarbij uw kind met de auto komt, maar veiligheid voor 
onze kinderen staat altijd voorop. Dus komt u met de auto, zorg dan voor een veilige situatie en 
veroorzaak geen overlast voor de buurtbewoners. Laten we hier samen voor zorgen.  
Dit geldt met name ook voor de ouders van de peuterspeelzaal. 

 
Carnaval 

Op vrijdag 25 februari vieren we geen Carnaval op school. De kinderen denken zelf mee hoe ze de 
ochtend tot een gezellige, fijne alternatieve ochtend maken. De OR zorgt voor een zakje chips.  
De kinderen zijn om 12 uur uit. 
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N.a.v. versoepeling coronamaatregelen én de ouderbrief door het bestuur. d.d. 16-02-22. 
School-gerelateerd 
 
Ouders in school 
Ouders mogen vanaf 18 februari de school weer binnen, met mondkapje en op 1,5 meter afstand. 
Omdat we deze afstand niet kunnen realiseren bij het naar binnen brengen van de kinderen, stellen 
we dit nog even uit. Vanaf 25 februari vervalt de 1.5 meter maatregel én hoeven we geen mondkapje 
te dragen. We willen dan ook na de carnavalsvakantie, de inloop, ‘t naar binnen brengen, weer 
opstarten zoals we dit aan het begin van het schooljaar hadden gepland. 
Inloop ouders unit 1 en 2 op dinsdag en donderdag 
Inloop ouders unit 3 en 4 op woensdag 
De inloop is tussen 8.15 uur en 8.30 uur. 
Om 8.30 uur komen de peuters naar binnen, dus graag op tijd de school verlaten. 
De routes en ingangen zoals de kinderen nu zijn gewend blijven we hanteren. 
Oudergesprekken 
De oudergesprekken volgende week gaan door zoals gepland, namelijk digitaal. Een aantal 
gesprekken stonden al gepland op school. 
U kunt natuurlijk altijd een afspraak maken met de leerkracht van uw kind. 
Organisatie van het onderwijs 
Na de carnavalsvakantie worden de groepsbubbels losgelaten. De kinderen werken dan weer 
regelmatig “in de unit” in aanpakken. 
 We hopen op deze manier redelijk coronavrij de vakantie in te gaan. 
 
Hieperdepiep 

         

                 ♪  Chiara Busscher  ♪♪  Kimara Groenewald ♪    

      

                ♪♪  Roos de Groot ♪ ♪ Cas Thijssen ♪♪  
 
 

 

 
TROTS op Marloes !! Winnares van de Corona-gedenkbank 

 
Foto: Dick Vogelzang 
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Aan de ouders/verzorgers van de leerlingen van Groeisaam  
   
 
 
Druten, 16 februari 2022  
  
Beste ouders/verzorgers,  
  
Na bijna twee jaar lijkt het einde van de coronapandemie in zicht. Het is fijn dat veel richtlijnen 
verdwijnen en het leven weer ‘normaal’ wordt.  
 
We zijn echter nog niet ‘af’ van corona en besmettingen. En dus ook nog niet van protocollen. 
U heeft de afgelopen weken vast gemerkt dat het aantal besmettingen van kinderen en personeel 
ontwrichtend is voor ons onderwijs. Op veel scholen is het iedere dag een puzzel om zoveel mogelijk 
groepen les te kunnen geven. Zolang er nog zoveel besmettingen zijn, zal deze situatie nog 
voortduren. Onze vervangingspool is leeg en ook op vacatures krijgen we nauwelijks meer reacties. 
Er is een groot lerarentekort, ook in onze regio. Het betekent ook dat personeelsleden die zijn 
aangenomen om extra ondersteuning te bieden (‘NPO-middelen’) nu vooral worden ingezet om 
ervoor te zorgen dat we geen groepen naar huis hoeven te sturen. Van extra ondersteuning komt op 
veel scholen weinig meer terecht. Helaas.  
 
U begrijpt dat het allerbelangrijkste nu is dat ons personeel niet besmet raakt en gewoon op school 
kan zijn om onderwijs te geven. Daarvoor is het nodig dat de coronamaatregelen die nog wel gelden 
goed opgevolgd worden. Wij vragen daarvoor uw medewerking. Met uw ondersteuning hopen wij zo 
snel mogelijk weer terug te keren naar een gewone onderwijssituatie. Waarbij we ook weer de extra 
ondersteuning kunnen realiseren. Dat is in het belang van onze leerlingen!  
 
In het kort treft u hieronder de maatregelen aan die nog blijven gelden op onze scholen: 
 
Regels en adviezen die blijven gelden 

• handen wassen 

• goed ventileren 

• hoesten en niezen in de elleboog 

• testen bij klachten 

• vanaf 18 februari: bij een besmetting vijf dagen in isolatie, maar pas weer naar school als je 
24 uur klachtenvrij bent (dus ook als dit langer dan vijf dagen duurt) 

• regelmatig zelftest uitvoeren voor leerlingen van groep 6, 7 en 8 (zelftesten worden via 
school verstrekt) 

 
Op de website www.rijksoverheid.nl staan alle regels en de actuele informatie.  
 
We hopen u met bovenstaande informatie zo goed mogelijk geïnformeerd te hebben. Over zaken die 
specifiek de school van uw kind betreffen, zult u door de directeur worden geïnformeerd.   
 
 
  

http://www.rijksoverheid.nl/


 

Tot slot hebben wij een dringend verzoek. Na de carnavalsvakantie willen wij heel graag dat alle 
kinderen weer aanwezig zijn en in hun eigen groep zitten met hun eigen leraar. Geen kinderen en 
personeelsleden die in isolatie zitten vanwege besmettingen. Maar rust en structuur, zodat we goed 
ons werk kunnen doen. Dit kan alleen maar als we het aantal besmettingen samen fors terugdringen. 
Daarom het dringende verzoek om voorafgaand aan de start op maandag 7 maart bij de leerlingen 
van groep 6, 7 en 8 een zelftest af te nemen. Dit zelfde verzoek doen wij ook aan ons personeel. 
Dank voor uw medewerking! 
 
Met vriendelijke groet,  
  
Anne Verhees en Lia van Meegen     
Bestuurders Groeisaam  


