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Openbare basisschool voor Daltononderwijs         
 
 

 

                                        22 april 2022         

 

 
Pleinwacht mei- tot zomervakantie 1 Donaties voor Oekraïne (sponsorloop) 1 
Desinfecteren bij de deur & ophalen 
zelftesten 

1 Sportdag (woensdag 8 juni) 1 

 
 
Pleinwacht mei- tot zomervakantie 
We gaan alweer aan de laatste periode van het schooljaar beginnen. Het rooster om in te vullen tot de 
zomervakantie is weer beschikbaar. We hopen in deze laatste periode ook weer op alle dagen 
voldoende pleinwachten te hebben. Heeft u geen link, maar wilt u wel pleinwacht lopen, dan kunt u dat 
laten weten aan Chloé (chloe.vandenbrande@spoutrecht.nl).  
 
Desinfecteren bij de deur & ophalen zelftesten 
Vanaf maandag 9 mei gaan wij stoppen met het desinfecteren bij de deur. We handhaven nog wel de 
extra hygiënemaatregelen in de school, zoals het regelmatig wassen van de handen.  
 
De leerlingen van groep 6 /m 8 kunnen nog steeds gebruik maken van de zelftesten die wij op school 
hebben liggen. We merken echter dat ze nog maar weinig worden opgehaald tussen 8.20 en 8.30 uur. 
Daarom stoppen we met het uitdelen op deze momenten, maar u kunt altijd naar binnen lopen om er 
een aantal op te halen of aan de leerkracht van uw zoon/dochter te laten weten dat er een aantal 
meegegeven mogen worden. 
 
Donaties voor Oekraïne (sponsorloop) 
De sponsorloop was een groot succes. Alle kinderen hebben goed hun best gedaan en vele rondjes 
gerend. Nu komt het laatste deel van de sponsorloop; namelijk het inzamelen van het geld. Al het geld 
wordt direct gedoneerd aan Unicef, die een speciale inzamelactie hebben voor kinderen in en uit 
Oekraïne. De sponsorloop voor Oekraïne is ontstaan door de inzamelactie vanuit Giro 555. Het geld dat 
we ingezameld hebben willen we graag terecht laten komen bij kinderen, omdat we een basisschool 
zijn, past dat goed bij ons en zorgt het voor nog meer verbinding.   

  
De week na de vakantie, 9 t/m 13 mei, kan al het geld ingeleverd worden. Het geld kan op 2 manieren 
worden gedoneerd:  
1. U kunt het geld rechtstreeks doneren bij Unicef via deze link: https://www.unicef.nl/doneren/help-
de-kinderen-uit-oekraine. We willen graag weten hoeveel geld er in totaal gedoneerd is, dus als u voor 
deze weg kiest, wilt u dan ook aan ons laten weten hoeveel geld u gedoneerd heeft? Dit kan via dit 
formulier.   
2. U kunt het geld contant inleveren op school. De school doneert dit geld dan voor u op de 
collectepagina van Unicef.    
  
Wij zullen na deze inleverweek via een apart bericht het totaalbedrag met u delen. 
 
Sportdag (woensdag 8 juni) 
In de nieuwsbrief op 1 april hebben we u laten weten dat de sportdag op woensdag 8 juni is. Deze dag 
zullen de groepen 1 t/m 3 op school allemaal leuke activiteiten hebben. Voor de groepen 4 t/m 8 zal 
deze dag wederom plaatsvinden op de velden van VV De Meern. De oproep voor ouders die hun eigen 
sport graag willen promoten door het geven van een sportclinic heeft een aantal aanmeldingen 
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opgeleverd, maar we zijn nog op zoek naar meer ouders die dit willen doen. Daarom nogmaals de 
oproep: 
 

 

Gezocht: ouders die een sportclinic willen geven!  
Voor de sportdag hebben wij altijd hulp van ouders nodig en ook dit jaar 
willen wij jullie graag hiervoor inschakelen. Wij zijn namelijk op zoek naar 
mensen die sportclinics willen geven. Mocht één van jullie dit zelf willen 
geven of iemand kennen die dit graag doet, dan horen wij dat graag. 
Hiervoor kunnen jullie contact opnemen met Mark Atema 
(mark.atema@spoutrecht.nl). 
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