
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Aanpassingen huidige Coronamaatregelen 

Per 28 april 2021 zijn landelijk enkele versoepelingen van de coronamaatregelen 

ingegaan. Ook binnen onze stichting zijn de huidige maatregelen opnieuw tegen het 

licht gehouden. Er zijn enkele aanpassingen die na de meivakantie ook voor ons 

kindcentrum zullen gaan gelden. Wij zetten de belangrijkste voor u als 

ouder/verzorger hieronder op een rij. 

 

Vervallen van gespreide breng- en haaltijden 
Na de meivakantie zullen wij op onze locatie weer gaan werken met de schooltijden 

zoals voor de lockdown. De eerste bel gaat om 8.25 uur, waarbij de kinderen naar 

binnen gaan, zodat als de tweede bel gaat om 8.30 uur er met de lessen begonnen 

kan worden. De school gaat om 14.30 uur uit. Ouders vanaf groep 4 komen (nog) 

niet op het schoolplein, andere ouders mogen hun kinderen weer bij de ingangen 

brengen en halen zoals tot nu toe ook het geval is geweest. 

 
Aanpassing pauzetijden 

De pauzetijden waren ook aangepast, zodat er minder kinderen tegelijkertijd buiten 

waren. Na de meivakantie zullen de kinderen weer op de ‘normale’ tijden buiten 

spelen. Dit betekent onder andere dat de groepen 3 t/m 5 en de groepen 6 t/m 8 

weer samen buiten zullen zijn en spelen.  

 

Hulpouders bij buitenactiviteiten 

Activiteiten waarbij een (beperkt) aantal hulpouders buiten een groepje kinderen 

(maximaal 1 ouder per groepje) begeleiden, zijn toegestaan mits de hulpouders niet 

binnen komen op de locatie en zij buiten ook voldoende afstand (minimaal 1,5 

meter) tot andere volwassenen houden. 

 

Nieuwe leerlingen 

Hartelijk welkom Nooraya Benali in groep 1b. Wij hopen dat je een leerzame en 

mooie tijd bij ons kindcentrum krijgt. 
 

  



 
 
 

 

Uw kind, ons kind! 

Activiteitencommissie 
Richard bedankt! 

Graag maken we van deze gelegenheid gebruik om te benoemen dat onze 

voorzitter, Richard Ninaber van Eyben, afscheid van ONS heeft genomen, omdat hij 

met zijn gezin gaat verhuizen. We willen Richard enorm bedanken voor zijn inzet, tijd 

en positieve energie in het voorzitterschap de afgelopen jaren. De 

activiteitencommissie bestaat momenteel uit 11 leden, Coos Kamans, Deborah 

Unger, Froucke Stegeman, Gerdien Hopster, Jaco van de Pol, Jonna van Dodewaard, 

Mirian Makkinga, Wendi Ruitenbeek, Ylona Schrik en Nelleke Niebeek. Nelleke neemt 

het voorzitterschap van Richard de komende periode over. Vanuit school is Anke van 

Boeijen onderdeel van onze AC. 
De activiteitencommissie bestaat uit een groep enthousiaste ouders van leerlingen 

en een gedreven leerkracht, die het leuk vinden om zich in te zetten voor het 

organiseren en ondersteunen van activiteiten voor de school. Zo houden wij ons 

bezig met de sportdag, de Veluwe wandeltocht, hoofdluiscontroles, kerstfeest, de 

musical van groep 8, Paasfeest, Sinterklaasfeest en de open dag voor nieuwe 

ouders. Wij hopen natuurlijk dat we volgend jaar weer volop actief kunnen worden, 

als alle activiteiten weer mogelijk zijn. 

 

Hartelijke groet, 

 

Activiteitencommissie Kindcentrum Oranje Nassau 

 

Korte mededelingen 
 Graag willen ook wij, als kindcentrum, Richard Ninaber van Eyben via deze weg 

hartelijk bedanken voor zijn inzet en enthousiasme als voorzitter van de 

activiteitencommissie! Het was een prettige samenwerking tussen ons 

kindcentrum en Richard als voorzitter van de AC. 

 Vorige week vrijdag vonden de Koningsspelen in aangepaste vorm, binnen de 

geldende coronamaatregelen, plaats. Alle klassen hebben hier een eigen 

invulling aan kunnen geven. Het was een hele gezellige, leuke en sportieve dag 

op ons kindcentrum. De AC heeft alle kinderen getrakteerd op een ijsje, bedankt 

hiervoor! 

  



 
 
 

 

Uw kind, ons kind! 

 

Agenda 
Maandag 3 mei: Start meivakantie tot en met vrijdag 14 mei 

Donderdag 20 mei: Sportdag (onder voorbehoud*) 

Maandag 24 mei: Tweede Pinksterdag 

 

 
*Voor het wel of niet doorgaan van de sportdag zal na de meivakantie gekeken  

worden of deze door kan gaan en zo ja, onder welke voorwaarden en met welke 

maatregelen. U krijgt hiervan zo spoedig mogelijk bericht na de meivakantie.  
 

Wij wensen iedereen een heel fijne en goede meivakantie toe! 

 

 


