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Beste ouders, verzorgers, 

 

Afgelopen maandag mochten we na ruim zeven weken al onze leerlingen verwelkomen. Dat 

was erg fijn maar ook wel een beetje spannend. Gelukkig gaat iedereen goed om met de 

genomen maatregelen om de mogelijke verspreiding zo beperkt mogelijk te 

houden.  Vanwege de lockdown en het online onderwijs worden we gedwongen om in het 

jaarrooster ook een aantal zaken door te schuiven. In deze Weilustwekker leest u wanneer 

we de LOVS toetsen afnemen,  de portfolio’s mee naar huis gaan en wanneer we de (online) 

oudergesprekken voeren.  

 

Verder nog uw aandacht voor het volgende. Vorige week hebben we een aantal duidelijke 

maatregelen met u gedeeld met betrekking tot het wegbrengen en ophalen van uw kind (-

eren).  Deze maatregelen zijn er om alles zo veilig mogelijk te laten verlopen. Helaas zien we 

ook dat sommige ouders via de verkeerde poort het schoolplein op lopen en/of zich dicht bij 

de ingangen of leerkrachten begeven. Wilt u hier goed op letten? Alvast bedankt! 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Marc Embregts – directeur 

 

STUDIEDAG 16 MAART 2021 

 

In het jaarrooster van dit schooljaar stonden op maandag 1 en dinsdag 2 februari twee 

studiedagen gepland. In verband met de lockdown en het online onderwijs is de studiedag 

van dinsdag 2 februari niet doorgegaan en hebben wij u laten weten dat we deze zouden 

verplaatsen. Deze studiedag zal nu plaats vinden op dinsdag 16 maart 2021. Op die dag is de 

school gesloten en zijn alle kinderen vrij. 

 

 

 



 

PLANNING 

 

Door de lockdown en het online onderwijs hebben we de planning voor toetsen, portfolio’s 

en oudergesprekken moeten passen. Hieronder vindt u de aangepaste planning. 

 

23 en 25 februari : Adviesgespreken groep 8 

Vanaf 1 maart  : Start afname Cito LOVS toetsen 

16 maart  : Studiedag – alle leerlingen vrijdag  

25 maart  : Portfolio’s mee 

Vanaf 29 maart : Oudergesprekken 

 

Met vriendelijke groet, 

Marc Embregts – directeur  

 

‘TAANGT ERVAN AF’ 

Beste ouders en/of verzorgers, 

Het thema op Kielewei (en ut Kielegat) tijdens carnaval is 

dit jaar ‘Taangt ervan af’. Nou een toepasselijker thema 

hadden we niet kunnen kiezen. Want door Corona hing het 

er lange tijd vanaf of dit feest op school wel door zou 

kunnen gaan. Na lang wikken en wegen willen we onze 

leerlingen dit gekke, ontspannende feest niet onthouden; 

juist nu na al het harde online leren.  

Natuurlijk hebben wij, gezien de huidige richtlijnen, 

aanpassingen moeten verrichten maar …...Het 

carnavalsfeest gaat dit jaar door op school, niet zo groots 

en uitbundig als u gewend bent van ons, maar toch…...   

Vrijdag 12 februari staat de carnavalsviering op BS Kielewei voor de deur. Dit jaar zal de 

viering geheel IN de klas plaatsvinden volgens de actuele richtlijnen. De kinderen moeten in 

de ochtend gewoon hun fruit, drinken en lunch meebrengen (natuurlijk blijft iedereen 

gezellig over). De ouderraad zorgt deze dag voor iets lekkers te snoepen en te drinken. De 

juf/meneer verzorgt een leuke dag in de klas vol knotsgekke leutdingen. We zorgen ervoor 

dat dit activiteiten zijn die uw kind zittend op de stoel achter zijn/haar tafeltje kan doen. Ook 

zijn er een aantal zaken die voor de klas plaatsvinden, maar daar betreft het steeds 1 

leerling. 

Iedereen komt dus vrijdag 12-2 verkleed naar school. Op school hebben wij de afspraak dat 

leerlingen geen scherpe voorwerpen / objecten mee mogen nemen naar school. Wij willen u 

vragen om hierop te letten bij het carnavalskostuum van uw kind. Natuurlijk mogen de 

kinderen accessoires meebrengen, maar dan wel op eigen risico. Serpentines zijn deze dag 

toegestaan, maar nepwapens, serpentine-spuitbussen en confetti niet. 



Het belooft een mooi feest te worden…….Even samen gek doen, alles vergeten en zorgeloos 

ontspannen…..Is dat niet de ware carnavalsbedoeling? 

Wij hopen op een gezellige dag…. 

Met leutige groetselzzz van de Carnavalswerkgroep; alaaf you! 

 

 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

Op 4 februari jl. stuurden wij u een brief waarin wij uitleg gaven over de nieuwe 

quarantaineregels. Hierin is uitgelegd dat er bij één besmetting in de groep de gehele groep 

in quarantaine moet gedurende vijf dagen. Daarna heeft u als ouder de keus om uw kind te 

laten testen waarna het bij een negatieve uitslag weer naar school zou mogen komen. Of u 

kiest ervoor de quarantaine met vijf dagen te verlengen. Dat is geheel aan u als 

ouder(s)/verzorger(s). Dit is ook volledig in lijn met het landelijk beleid.  

Desondanks ontvangen onze scholen brieven en mails van ouders waarin de aanname wordt 

gedaan dat de school leerlingen zou verplichten tot testen, zelf sneltesten zou uitvoeren 

en/of vaccinaties organiseert. Dit berust NIET op waarheid. De onbehoorlijke en soms 

dreigende toon van deze brieven en mails vinden wij zeer ongepast en keuren wij dan ook 

af.  

Of u uw kind laat testen en/of vaccineren is en blijft een keuze van u als ouder(s). Wij 

respecteren altijd uw keuze hierin en hebben geen enkele rol in deze processen. 

Wat ons betreft is met deze herbevestiging voldoende antwoord gegeven op de vragen over 

testen en/of vaccineren. Elke vraag om ondertekening van enig document over dit 

onderwerp is hiermee uitgesloten. Wij verzoeken u dan ook onze scholen hier niet meer op 

te bevragen zodat zij zich net als altijd kunnen richten op het welzijn van uw kind(eren) en 

het geven van goed onderwijs.  

Met vriendelijke groet,  

College van Bestuur INOS 

 

 


