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 Corona nieuws  

De scholen van Noordkwartier en Marenland zijn volgende week dicht. Ook Kids2b sluit 

volgende week de verschillende locaties. Er is alleen noodopvang. Er komt hierover 

vandaag nog een gezamenlijke brief namens de beide besturen. De noodopvang moet 

zo klein mogelijk worden gehouden. Er wordt dus, zoals ook in de persconferentie 

gisteravond is genoemd, een groot beroep gedaan op alle ouder(s)/verzorger(s). 

Personeel van de scholen is niet vrij. Zij worden ingezet op o.a. de noodopvang en 

zullen andere werkzaamheden gaan uitvoeren. Meer informatie, o.a. over de opgave 

voor de noodopvang volgt zo spoedig mogelijk.  

 

Kerstviering 

Een week eerder dan eigenlijk de bedoeling was, gaan we op donderdag 16 december 

in alle klassen gewoon gezellig kerstfeest vieren. We houden ons uiteraard aan de 

nodige maatregelen. We gaan genieten van een heerlijk kerstontbijt. De inkoop is door 

de OR geregeld en de leerkrachten zullen één en ander zelf serveren in de eigen groep. 

De rest van de dag vermaken we ons met leuke kerstactiviteiten. En wie weet, 

misschien komt de kerstman wel langs in Stedum. We hebben hem een brief gestuurd 

dus… 
 

  Vervanging juf Riëtte (groep 5/6) 

Na de kerstvakantie gaat het zwangerschapsverlof van juf Riëtte in. Zoals bekend is 

vervanging een groot probleem in heel Nederland. Ook wij hebben nog steeds geen 

vervanging. Mocht er de komende tijd nog iemand worden gevonden, zullen we daar 

dankbaar gebruik van gaan maken. Tot die tijd zijn we genoodzaakt het tijdelijk intern 

op te lossen. Dit betekent: maandag t/m donderdag juf Klaassiena en op vrijdag 

meester Martin.  

 

 Zelftesten 

Op veel scholen zijn er inmiddels zelftesten geleverd, maar nog niet overal, zoals bij 

ons. Zodra dit wel bezorgd wordt, delen wij uit. Het is de bedoeling dat leerlingen thuis 

tweemaal per week preventief een zelftest af te nemen. Dit gebeurt dus niet op school! 

Meer informatie is te vinden in de bijbehorende brief. Zie bijlage. 

 

Margedag NomA 

In de jaarplanning staat er een margedag op 30 maart 2022.  

Wij zouden dan voor het eerst met alle collega’s van Noordkwartier en Marenland de 

NoMa-dag houden rondom het belangrijke thema ‘Elk kind kansrijk’. Het is op dit 

moment heel onzeker of het na de winter zal lukken om zo'n 450 mensen bijeen te 

laten komen. Het risico is groot dat we, vanwege maatregelen die wellicht op dat 

moment zullen gelden, uiteindelijk toch deze bijeenkomst moeten annuleren en een 

maand van tevoren alles afzeggen vinden we geen optie.  

Gezien de huidige situatie en met de kennis van dit jaar op zak, maken wij de keuze 

om deze NoMa-dag te verplaatsten naar 15 juni 2022.  
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 Agenda 

16 dec Kerstontbijt op school  

20 t/m 24 dec. School is dicht, alleen 

noodopvang 

Info volgt 

25 dec t/m 9 jan. kerstvakantie  

10 januari 2022 Weer naar school  

14 januari Oud papier container  
 

 

                            Namens het hele Klaverteam …                     

                  


