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12 November komt de 

schoolfotograaf. 

In de week van 9 

november start op 

dinsdag ‘t schoolfruit.  

Schoolfruit is er voor 

drie dagen in de week. 

 

                                               Nieuwsbrief 5: februari 
 

 
                                                                                                      

Website: http://www.opedobbe.nl/  of    klik hier  

Voorjaarsvakantie 
De voorjaarsvakantie duurt van 22 februari t/m 28 februari. 
Maandag 1 maart hopen we elkaar weer gezond op school te zien. Het is voor het welzijn van alle kinderen 
en medewerkers van belang dat er ook na de vakantie een goed overzicht is in mogelijke besmettingen. De 
GGD is de instantie die hier de verantwoordelijkheid in heeft. Mocht er in uw gezin sprake zijn van een 
(mogelijke) coronabesmetting, dan vraag ik u vriendelijk contact op te nemen met de GGD. Zij nemen 
vervolgens contact met ons op als dat nodig is. U kunt de GGD bereiken via onderstaande gegevens:    
Vragen over Corona virus   :088 22 99 333   
Telefoonnummer gewone testlijn  :0800-1202 
Telefoonnummer 5e dag testlijn   :0800-2035 
Mocht u vragen hebben aan school over Corona of een besmetting aan ons willen doorgeven, dan kan dit 
via een mail opedobbe@elanowg.nl of bij spoed via het telefoonnummer van Corina 06 21525997. 
Het is belangrijk om elkaar te informeren en nu vooral betreft Corona. 
 

Externe in de school en trakteren 
Op Elan niveau is afgesproken dat er nog geen externe in de school komen zoals bijvoorbeeld een 

vakleerkracht voor HVO of muziek. Hoe alle regels zich na de vakantie verder gaan ontwikkelen is op dit 

moment nog niet bekend. Zodra er aanpassingen komen zullen wij u zeker informeren. Op dit moment 

blijven we de huidige afspraken hanteren. Een uitzondering is het trakteren, jarigen mogen na de vakantie 

weer trakteren op (door de fabrikant of winkel) verpakte traktatie. 

 

Studiedag 
De studiedag op 10 maart a.s. gaat door voor het team. Er is deze dag geen school. 

Op vrijdag 26 maart krijgen de leerlingen hun rapport mee naar huis. 

 

Tafels 
In verband met de groei van het leerlingenaantal in de onderbouw hebben we tafels gekregen van een 

collega school van Elan. De ouders van Fenna hebben ze voor ons opgehaald, waarvoor heel hartelijk dank. 

Zo is er voor iedereen weer een tafel in groep 1-2, speciaal voor onze nieuwe leerlingen.  
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