Corona versoepelingen
Vanaf vandaag zijn er in Nederland flinke versoepelingen van de coronamaatregelen. Wat de gevolgen hiervan voor
het onderwijs zijn hebben we hieronder voor u op een rijtje gezet.
- Het isolatieadvies na besmetting wordt ingekort van zeven naar vijf dagen.
- Het dringend advies voor het gebruik van mondkapjes in de school en de anderhalve meter maatregelen
gelden niet langer.
- Zelftesten blijven beschikbaar voor het onderwijspersoneel en leerlingen in groep 6, 7 en 8.
- Ouders zijn weer welkom in school, zodat ook de hulp bij bv. de creatieve vakken weer opgestart kan
worden. Wel vragen we de ouders bij het brengen en halen de afspraken zoals ze waren (geen ouders in
school) zoveel mogelijk in stand te houden.

Voorleeskampioenschappen bij ‘de Kappen’ met Saar
Saar Wijlens uit groep 7 is de voorleeskampioen van onze school. Zij heeft afgelopen
woensdag onze school vertegenwoordigd bij de Nationale Voorleeswedstrijd in ‘de
Kappen’. Saar heeft een fragment voorgelezen uit het boek ‘Saskia en Jeroen’,
geschreven door Jaap ter Haar. Ook dit jaar mochten vanwege de coronamaatregelen
van elke kandidaat maar twee personen mee om kampioenen aan te moedigen. Voor
de andere leerlingen was de mogelijkheid om via een livestream de wedstrijd te
volgen. Saar heeft het super gedaan, maar helaas heeft ze ondanks haar knappe
prestatie niet gewonnen.

Open dagen
Meer goed bericht omtrent de versoepelingen van de coronamaatregelen.
Waar we u in de vorige nieuwsbrief lieten weten dat er geen open dagen
plaats konden vinden, is dat nu toch mogelijk! Ouders van kinderen die in
de periode 1 oktober 2022 tot 30 september 2023 vier jaar worden, hebben
van de gemeente Haaksbergen een brief ontvangen om een basisschool te
kiezen. Wij nodigen deze ouders van harte uit een kijkje te komen nemen
op onze school. Kent u iemand met een zoon of dochter in deze
leeftijdsgroep? De open dagen staan gepland op dinsdag 8 en donderdag 10
maart. Uiteraard is een afspraak maken voor een rondleiding en
kennismakingsgesprek op een ander moment ook mogelijk.

Gymnastiek
Een ander gevolg van de corona maatregelen is dat de gymlessen op maandag van 28 februari weer op de wijze
plaatsvinden zoals u dat gewend was. Dat betekent dat groep 4, 5 en 6 samen en groep 7 en 8 elke week met de
bus naar de Pius-X school gaan voor de gymles. De gymles voor groep 3 vindt plaats in het speellokaal.

Carnaval
Vandaag hebben we met de leerlingen in de eigen
klas carnaval gevierd. De kinderen kwamen in
prachtige carnavalskleding op school. Deze werden
aan de andere kinderen geshowd. Vervolgens
werden er o.a. spelletjes gespeeld, geplaybackt,
gedanst (uiteraard een polonaise) en een carnavals
muziekbingo gespeeld. Tussen de middag was er
voor alle kinderen een broodje knakworst! Milan uit
groep 8, adjudant van jeugdcarnavalsvereniging
Hatsjikidee was in vol ornaat aanwezig!! Ook
werden we verrast door een delegatie van de HOLA;
ze gingen langs bij alle groepen. Foto’s van deze dag
vindt u binnenkort op onze website,
www.honesch.nl

Rooster pleinwacht maart
In de bijlage vindt u ook het rooster van de hulp bij de pleinwacht. Ik ben zo vrij geweest om iedereen die de
vorige periode heeft geholpen weer een keer in te plannen. Mocht u op de aangegeven dag niet kunnen of niet
meer willen helpen, dan graag een berichtje. Als er ouders zijn die ook 1x per maand een half uurtje willen
assisteren en nog niet op de lijst staan, dan horen we dat uiteraard ook graag.

Agenda
21 t/m 25 febr.:
28 februari:
1 maart:
8 en 10 maart

voorjaarvakantie
studiedag (leerlingen vrij)
luizencontrole
open dagen

