
                                                                                                                                                       

   
 

Beste ouders/verzorgers, 

 
Hierbij ontvangt u een korte informatiebrief van KBS De Vlieger 2. Wij hebben de coronamaatregelen 

geëvalueerd binnen het team. Na de meivakantie hanteren wij weer de reguliere schooltijden en zal de 

mondkapjesplicht voor de groepen 7 en 8 komen te vervallen.  

 

Verkouden? Blijf thuis!   
Snotneuzen, keelpijn of hoesten? Ook bij milde verkoudheidsklachten blijft uw kind thuis. Wanneer kan uw 
kind weer naar school?   

• Bij een negatieve testuitslag en milde klachten OF 

• Minimaal 24 uur volledig klachtenvrij (met een maximum van 7 dagen thuis quarantaine).    
Let op: De beslisboom is hierbij leidend. Voor vragen hierover verwijzen wij jullie eerst door naar de GGD.   
 

Schooltijden vanaf 10 mei 

Na de meivakantie zijn de reguliere schooltijden weer van toepassing. Graag willen wij om 8:30 uur starten met 

de schooldag. Wilt u ervoor zorgen dat uw zoon/dochter tussen 8:15 uur en 8:25 uur op school is?   

 Groepen 1-2 
Brengmoment                      Ophaalmoment 

Groepen 3 t/m 8                   Ophaalmoment/ 
Brengmoment/Start            Einde schooldag       

Maandag  8:15-8:30 uur                          14:10 uur 8:15-8:30 uur                          14:15 uur 
Dinsdag 8:15-8:30 uur                          14:10 uur 8:15-8:30 uur                          14:15 uur 

Woensdag 8:15-8:30 uur                          12:25 uur 8:15-8:30 uur                          12:30 uur 

Donderdag 8:15-8:30 uur                          14:10 uur 8:15-8:30 uur                          14:15 uur 

Vrijdag 8:15-8:30 uur                          12:25 uur 8:15-8:30 uur                          14:15 uur 

 

Mondkapjes groepen 7 en 8 

Na de evaluatie van de afgelopen periode hebben wij het besluit genomen dat vanaf 10 mei de mondkapjes 

voor de kinderen uit de groepen 7 en 8 niet meer verplicht zijn in de gangen.  

De mondkapjesplicht geldt wel voor alle volwassenen die zich verplaatsen in de gangen van de school.  

 

Vakantierooster 2021-2022 KBS De Vlieger 2 

Vakantie Datum 
Herfstvakantie 18 oktober t/m 22 oktober 2021 

Kerstvakantie 27 december 2021 t/m 7 januari 2022 

Voorjaarsvakantie 21 februari t/m 25 februari 2022 

Goede Vrijdag 15 april 2022 

Tweede Paasdag 18 april 2022 
Meivakantie week 1 25 april t/m 29 april 2022 

Meivakantie week 2 2 mei t/m 6 mei 2022 

Hemelvaart + dag erna 26 + 27 mei 2022 

Tweede Pinksterdag 6 juni 2022 

Zomervakantie 18 juli t/m 26 augustus 2022 

Verder worden er 5 studiedagen verdeeld over het schooljaar ingepland. Deze data worden binnenkort bekend 

gemaakt.  

 

We wensen iedereen een fijne meivakantie!  

 

Namens het team van KBS De Vlieger 2, 

 

John Berendsen  

Directeur KBS De Vlieger 2 


