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Corona 
Het gaat gelukkig nog erg goed op school: weinig 
uitval met betrekking tot corona. Toch zien we in 
toenemende mate dat kinderen met een snotneus op 
school komen. Ik wil u wijzen op de regels zoals 
gesteld binnen ons bestuur. Graag uw kind 
thuishouden bij: 
- Neusverkoudheid (OOE wil geen risico lopen voor 
klasgenoten en leerkrachten en verzoekt dringend 
om de leerling in dit geval thuis te houden. Dit om 
besmetting en dus quarantaine te voorkomen.)  

- Hoesten 

- Moeilijk ademen/benauwdheid 

- Tijdelijk minder ruiken en proeven 

- Een leerling met koorts boven 38 °C blijft thuis  
 
Bij ons op school valt het gelukkig mee. Op mijn 
andere school hebben we minder geluk. Daar zijn 
bijna alle klassen al in quarantaine geweest en heeft 
één collega zelfs aan het zuurstof in het ziekenhuis 
gelegen en zal tot de zomervakantie niet in staat zijn 
te werken. Dit geldt ook voor twee ouders. Gezien 
deze ervaringen vraag ik uw begrip voor 
bovenstaande regels. Liever een aantal dagen het 
kind thuis dan kinderen, leerkrachten en ouders 
besmet. We kunnen aan de buitenkant niet zien of 
het corona is of niet. Dank voor uw medewerking! 
 
Hartelijke groet, 
Aaltje Bosma, locatiedirecteur 
 

Boeken bibliobus inleveren 
Door de corona-maatregelen komt de bibliobus al een 
tijd niet meer bij school. Lezen is enorm belangrijk 
voor het ontwikkelen van de taal en woordenschat. 
De bibliotheek gaat daarom onderzoek doen naar een 
alternatieve dienstregeling. Ze willen ervoor zorgen 
dat de kinderen toch boeken kunnen lenen van de 
bibliotheek. Daarvoor zijn wel alle boeken nodig die 
eventueel nog thuis liggen. Heeft uw zoon/dochter 
nog een boek/tijdschrift van de bibliobus te leen, dan 
graag deze uiterlijk 14 april inleveren op school. 
Alvast bedankt! 

Gymnastiek  
De gymnastieklessen buiten worden nu door de 
leerkrachten verzorgd. Regelmatig zijn de kinderen al 
rennend, met bal, huppelend, in rijtjes voor estafette, 
etc. op het plein te zien. 

  
 

Paasactiviteiten 
Vorige week heeft de hele school genoten van de 
paasactiviteiten. Van mooie haasoren tot eieren 
zoeken en van neutie schiet’n tot een bezoek van 
onze eigen paashaas: het was erg gezellig! Tot slot 
kregen de kinderen nog een lekkere chocoladehaas 
mee naar huis. De foto’s van de activiteiten vindt u in 
onze schoolapp (SchoolPraat obs Emmermeer, te 
downloaden in de appstore). 
 

Agenda tot de meivakantie 
12 t/m 14 april Bag2School inzamelactie 
12 april  MR-vergadering online 
12 april  Oud papier 
20 en 21 april Centrale Eindtoets groep 8 
23 april  Koningsspelen (zonder ontbijt) 
27 april  Koningsdag: kinderen vrij 
1 mei  Twee weken meivakantie 

 
Bag2School 
Denkt u aan de Bag2Schoolactie? Zie bijlage. Hiermee 
hopen we veel geld op te halen voor leuke 
activiteiten op school! 
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