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Nummer 2 februari 2022 
 

Maandag Dinsdag Woensdag Donderda

g 

Vrijdag Zaterdag Zondag 

 1  
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Juf 

Leonie 

jarig 

2 

Juf Ineke 

jarig 

 

3 
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Tamara T. 

jarig 

 

5 

 

6 

Sanne  

jarig 

7 8 

 

9 

Hugo jarig 

10 

 

11 

Wilbert 

Meester Ingmar  

jarig 

Schoolfotograaf 

12 

 

13 

Wesley H. 

Wesley v.d. 

L. 

jarig 

14 

 

15 

 

16 

 

17 

Nathalie 

jarig 

18 

Joshua K. 

jarig 

Margedag 

19 

Dylano S. 

jarig 

20 

 

21  

Begin 

voorjaars-

vakantie  

22  

Juf 

Merel 

jarig 

23  

 

24 

Daphne 

jarig 

 

25 

Einde 

voorjaars- 

vakantie 

26  

 

27 

28       

 

   

 

Schoolfotograaf 

 

De schoolfotograaf komt, onder voorbehoud, vrijdag 11 februari naar school om uw 

zoon/dochter op de gevoelige plaat vast te leggen. We hopen dat alle individuele 

foto’s en  groepsfoto’s schitterende ‘kiekjes’ worden én dat er niet teveel uitval is 

vanwege ziekte. In dat laatste geval zullen we de schoolfotograaf verzoeken op een 

ander moment in het jaar te komen. 

 

 
 

Margedag 

 

Vrijdag 18 februari zijn alle leerlingen vrij vanwege een margedag.  
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Voorjaarsvakantie 

 

De schooldeuren sluiten vanwege de voorjaarsvakantie van 21 februari 2022 tot en met 

25 februari 2022. 

Maandag 28 februari  gaan de deuren weer open om iedereen hartelijk welkom te 

heten. 

 
 

Klaver 4 groep 

 

De Klaver 4 groep is een schakelvoorziening waarbij een team van onderwijs- en 

zorgprofessionals is betrokken. De klaver staat voor groei en de vier klaverbladen voor de 

samenwerking tussen de vier betrokken partijen.  

Dit zijn SBO de Baldakijn, COSIS Dol-Fijn, RENN4 en SO de Meidoornschool. De groep is 

bedoeld voor jonge kinderen waarbij het onduidelijk is welke vorm van onderwijs en 

ondersteuning het beste past. Sommige kinderen hebben extra hulp in het onderwijs én 

extra zorg nodig. Bijvoorbeeld omdat ze zich lichamelijk of geestelijk niet alleen redden 

bij het opgroeien en op school. Het onderwijs zorgteam kijkt met aandacht en is steeds 

in overleg met ouders/verzorgers om te kunnen bepalen op welke manier een kind op 

de best mogelijke manier onderwijs kan volgen mét de juiste hulp en plek.  

De focus ligt bij de Klaver 4 groep op de ondersteuningsbehoeften binnen het onderwijs. 

De Klaver 4 groep zal worden gehuisvest in de Meidoornschool. Het doel van de 

observatieperiode is dat duidelijk wordt welke onderwijs-, zorg en ondersteuning het kind 

nodig heeft en in welke vorm en omgeving dit geboden kan worden. Dit kan voor ieder 

kind anders zijn. Het gaat in de Klaver 4 groep dus om maatwerk: 

- de focus ligt op de ondersteuningsbehoeften binnen het onderwijs 

- de specifieke onderzoeksvraag staat centraal 

- er is sprake van een onderwijs ondersteuningsarrangement 

- een intensieve samenwerking en overleg met betrokken onderwijs en 

(jeugd)zorginstanties  

De groep gaat van start zodra het meubilair er is. Naar verwachting is dit niet meteen 

na de voorjaarsvakantie, maar een week later. 

 



 
 

Vlaanderenlaan 7 

9501 TJ   Stadskanaal  

Tel: 0599-652022 

E-mail: meidoornschool@sgperspectief.nl 

 

 

Personeelszaken 

 

Juf Mandy de huidige leerkracht van SO Oranje zal 

na de voorjaarsvakantie de leerkracht zijn in de 

Klaver 4 groep. Juf Eline Bakker zal de dagen van juf 

Mandy in SO Oranje vervangen. Juf Eline is al 

bekend in de groep omdat zij haar LIO stage in de 

desbetreffende groep heeft. Juf Sharon werkt t/m 

donderdag 3 februari in SO Groen. Haar verlof gaat 

dan nog niet in, maar in de coronaperiode wordt 

zwangere werknemers aangeraden om eerder voor 

de klas weg te gaan om de kans op een 

coronabesmetting zoveel mogelijk te verkleinen. 
 

In overleg met juf Sharon zullen we kijken welke vervangende werkzaamheden juf Sharon 

kan doen én we wensen haar vanzelfsprekend een heerlijk verlof toe! Meester Bart de 

Wal zal de groep van juf Sharon van maandag tot en met vrijdag overnemen. We zijn 

erg blij dat meester Bart dit wil doen! Meester Bart wordt vervolgens deels vervangen 

door collega’s uit ons eigen team en voor een deel door een nieuwe collega, haar naam 

is juf Lizet Satijn. Juf Lizet zal op dinsdag en donderdag de werkzaamheden van Bart 

vervangen. Van harte welkom Lizet! Juf Ellen Zomer vervangt de werkzaamheden op 

woensdag en juf Ita vrijdag. 

 

Nationaal Voorleesontbijt 2022  

Van 26 januari 2022 t/m 5 februari 2022 is het de periode van De Nationale 

Voorleesdagen 2022, de campagne die in het teken staat van voorlezen aan 

kinderen. Belangrijk onderdeel is het Nationale Voorleesontbijt waarbij tijdens het 

ontbijt in de klas voorgelezen wordt. Donderdag 27 januari hebben onze leerlingen 

van een heerlijk ontbijtje op school weten te smullen en te smikkelen. Ondertussen 

kon er geluisterd worden naar “Maar eerst ving ik een 

monster” geschreven door Tjibbe Veldkamp en geïllustreerd door Kees de Boer. Dit 

prentenboek is verkozen tot Prentenboek van het Jaar 2022.  

 

https://deschrijverscentrale.nl/auteurs/13569
https://deschrijverscentrale.nl/auteurs/12982
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Corona maatregelen onderwijs 

 

De quarantaineregels voor kinderen tot 18 jaar zijn versoepeld. We zetten de 

belangrijkste veranderingen nog even op een rijtje: 

 Leerlingen blijven alleen thuis als zij positief getest zijn op het coronavirus, ziek zijn of 

klachten hebben die kunnen wijzen op het coronavirus. 

 Leerlingen die in contact zijn geweest met iemand die besmet is met het coronavirus 

hoeven niet in quarantaine, tenzij zij klachten hebben die kunnen wijzen op het 

coronavirus. 

 Bij drie of meer besmettingen in de klas, hoeft de gehele klas niet meer in quarantaine. 

Alleen de leerlingen die besmet zijn met het coronavirus blijven thuis. 

 Het is belangrijk voor leerlingen dat zij zich regelmatig testen door middel van een 

zelftest. Dringend advies voor leerlingen (vanaf 9 jaar) om dit twee keer per week te 

doen. 

 De nieuwe quarantaineregels gelden vanaf woensdag 26 januari voor een periode 

van zes weken. Na drie weken volgt een evaluatiemoment waarbij het OMT en kabinet 

kijken naar het effect van de nieuwe quarantaineregels. 

 De lokale GGD kan altijd aanvullende adviezen geven aan een school, bijvoorbeeld in 

het geval over een grote cluster van besmettingen met het coronavirus op een school. 

(uit: 'Quarantaineregels versoepeld voor leerlingen in po en v(s)o' - PO-raad) 

 

Dit betekent dat m.i.v. donderdag 27 januari alleen de volgende leerlingen nog thuis 

moeten blijven: 

- leerlingen die positief getest zijn op het coronavirus 

- leerlingen die ziek zijn 

- leerlingen die klachten hebben die kunnen wijzen op corona*  

  

Alle andere leerlingen zien we graag weer terug op school.  

(Dit geldt dus ook voor de kinderen die een positief geteste broer/zus/ouder hebben, 

maar die zelf niet ziek zijn of geen klachten hebben!) 

  

Wat te doen bij klachten:  

Leerlingen en medewerkers met milde klachten (d.w.z.: neusverkoudheid, loopneus, 

niezen, keelpijn, af en toe hoesten en verhoging tot 38 graden) doen thuis een zelftest.   

 Heeft uw kind een positieve zelftest? Blijf thuis en maak een afspraak bij de GGD om de 

testuitslag te bevestigen met een PCR-test. 

 Heeft uw kind een negatieve zelftest? Uw kind mag naar school. 

 Blijven de klachten aanhouden, dan is het belangrijk om de volgende dag opnieuw 

een zelftest te doen. Worden de klachten erger, of ervaart uw kind reuk- of 

smaakverlies , dan is het nodig om een afspraak te maken bij de GGD. 

Leerlingen en medewerkers met meer dan milde klachten blijven thuis en laten zich 

testen bij de GGD.  
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De Vreedzame School 

 

Het thema ‘We zijn aardig voor elkaar’ wordt behandeld  van maandag10 januari 2022 

tot en met vrijdag 14 maart 2022.  

In dit blok staat het omgaan met gevoelens centraal. In de eerste plaats omdat het 

adequaat omgaan met gevoelens van essentieel belang is voor een goede 

communicatie en samenwerking tussen mensen. In de tweede plaats omdat gevoelens 

zo’n belangrijke rol spelen in conflicten.  

In de nieuwsbrief van januari 2022 staat de volledige beschrijving van de inhoud van dit 

thema.  
 

  
 

 

Verlofaanvraag 

 

Graag willen we u eraan herinneren dat het aanvraagformulier ‘buiten gewoonverlof’ 

met ingang van 1 november 2021 jongstleden is komen te vervallen. U kunt voortaan 

via de communicatie app ‘PARRO’ een verzoek indienen of bellen met de 

administratie van de school. 
 

Bijbelrooster 

 

07 maart: Het verloren schaap 

14 maart: De verdwaalde zoon 

21 maart: De barmhartige Samaritaan 
 

 

 


