
 
Nieuwsbrief 
Dinsdag 25 mei 2021 
 
Beste ouder/verzorger, 
 
Schoolreizen 

De afgelopen dagen hebben we ons als team en MR bezonnen over het wel of niet door laten 
gaan van de schoolreizen. 
Gezamenlijk zijn we tot de keuze gekomen de schoolreizen wel door te laten gaan. 
Het huidige protocol primair onderwijs geeft nog aan dat reisbewegingen dringend worden 
afgeraden. Vanuit de PO-Raad wordt richting RIVM/OMT aangedrongen op snelle aanpassing 
van de huidige protocollen. Het huidige protocol loopt op bepaalde gebieden achter de feiten 
aan. 
 
De realiteit is dat het aantal besmettingen inmiddels drastisch is afgenomen. Daarnaast zijn 
doorstroomlocaties buiten weer geopend. Ook de parken die wij als bestemming hebben 
gekozen voor onze school ontvangen “gewoon” schoolklassen. 
De parken hanteren zelf passende corona maatregelen. 
In de bus zullen we de groepen leerlingen zoveel mogelijk gescheiden plaatsen. 
Dit maakt dat we het een verantwoorde keuze vinden om wel op schoolreis te gaan. 
 
Zorgt u zelf voor voldoende afstand tussen de ouders bij het eventuele uitzwaaien (buiten het 
schoolplein) van de kinderen? 
 
Verder informatie over de schoolreizen ontvangt u via de leerkracht. 
 
Nieuwe inzichten rond het brengen van de kinderen naar school 

In de bijlage vindt u een brief over nieuwe inzichten die we met elkaar hebben opgedaan met 
betrekking tot het brengen van de kinderen naar school. 
Dit betekent dat we vanaf het moment dat er meer versoepelingen kunnen worden 
doorgevoerd waar het gaat om ouders in de school/op het schoolplein, we de beschreven 
werkwijze zullen hanteren. 
Mocht u nog vragen en/of opmerkingen hebben over deze brief dan kunt u reageren naar 
directie-markesteen@ooz.nl  
  
Mondkapjes buiten 

Nu de besmettingscijfers goed dalen willen we een aanpassing doen in de maatregelen m.b.t. 
het dragen van een mondkapje. 
We trekken het dringende verzoek om buiten, om de school en op het plein, een mondkapje 
te dragen in. Dit geldt vanaf vandaag. Vanzelfsprekend is het een eigen keus van ouders en 
leerkrachten om eventueel wel een mondkapje te blijven dragen. 
Dit betekent dat ook de meeste leerkrachten buiten geen mondkapje meer zullen dragen. 
In de school zullen de leerkrachten en andere volwassenen in de openbare ruimten  voorlopig 
nog wel  een mondkapje blijven dragen. 
Voor ouders blijft gelden dat het afstand houden onderling en richting de leerkracht van belang 
is. 
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Boekentip! 

Een bijzonder boekje deze keer! Het boekje heet: “papa kan niet heksen”. 
Het bijzondere is dat het boekje geschreven is door 
een oud-leerling van de Markesteen, Bas Diemel. 
Zijn ouders wonen nog tegenover de school, en zijn 
vader kwam mij afgelopen week trots dit boekje 
bezorgen. 
 
“Roos wil dat papa opschiet. Waar blijft hij nou toch? 
Ze moet naar de wc en kan haar voetbalschoenen 
nergens vinden. Maar papa zegt steeds dat hij niet 
kan heksen. Wat betekent dat? vraagt Roos zich af 
als ze in bed ligt. Papa is toch geen heks?” 
 
Voor veel vaders herkenbaar, grappig en met mooie 
illustraties. 
Een leuk boekje om voor te lezen voor het slapen 
gaan. 
Uitgeverij:  Boek.scout. 
 
 
Herhaling: Vakantierooster 2021-2022 

 
Vakantie Datum 
Herfstvakantie 18 oktober t/m 22 oktober 2021 
Kerstvakantie 27 december 2021 t/m 7 januari 2022 
Voorjaarsvakantie 21 februari t/m 25 februari 2022 
Goede Vrijdag 15 april 2022 
Tweede Paasdag 18 april 2022 
Meivakantie week 1 25 april t/m 29 april 2022 
Meivakantie week 2 2 mei t/m 6 mei 2022 
Hemelvaart + dag erna 26 + 27 mei 2022 
Tweede Pinksterdag 6 juni 2022 
Zomervakantie 18 juli t/m 26 augustus 2022 

 
 
Agenda 
   

Woensdag 2 juni Werkgroep PR en communicatie 
Maandag 7 juni Schoolreis groep 3 en 4 en pleinfeest 

groep 1-2 
Nieuwe nieuwsbrief 

Dinsdag 8 juni Schoolreizen groep 5, 6-7 en 7(deel 
groep 7-8) 

  
Op basis van het nieuwe protocol zullen geplande activiteiten uit de jaarkalender 
eventueel verplaatst of geannuleerd worden. 
U wordt op de hoogte gehouden door middel van de nieuwsbrieven. 
Geannuleerd: luizenpluizen, koffieochtenden.  

 
Bijlagen:  

• Brief over nieuwe inzichten met betrekking tot het brengen van de kinderen naar school 
• Bijgewerkt protocol Covid-19 
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