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Beste ouder(s)/verzorger(s) 
 

 

Corona 
Afgelopen week is er een heel aantal leerkrachten positief getest. Dat is 
natuurlijk vervelend. Voor de leerkracht zelf, de kinderen en ook voor de 

schoolorganisatie. We zijn blij met het werkethos die hier binnen het team 
heerst. Daardoor hebben we deze week alle groepen naar school kunnen laten 

komen. 
Nog steeds leven er in de samenleving heel veel meningen over corona, het 
testen, vaccineren etc. En dat is prima. Wij als schoolorganisatie houden ons 

aan de regels die bij de scholen neergelegd worden en ook door ons bestuur 
ondersteund worden. Dit betekent dat medewerkers testen bij klachten en 
thuisblijven wanneer ze positief getest zijn. 

De quarantaine regels zijn als volgt: 
Bij een positieve test met klachten geldt een quarantaine van minimaal 5 

dagen en maximaal 10 dagen. Er wordt geteld vanaf het moment dat de 
klachten zijn ontstaan. Dat is dag 0. De quarantaine eindigt na 5 dagen en als 
er 24 uur lang geen klachten meer zijn. 

Op school zijn er zelftesten. Die kunt u vragen aan de leerkracht of een andere 
medewerker van school. 
 

Ambtsjubileum Juf Julia Posthumus 
Morgen (10 september) viert juf Julia haar 25-jarig ambtsjubileum. Een 
bijzonder moment en het is extra bijzonder want juf Julia werkt ook al 25 jaar 

op deze school. Juf Julia; Gefeliciteerd! Het feestje met Julia en haar groep 
vieren we later dit schooljaar. 
 

Gezocht, oude apparaten: Wecycle actie  
Dit jaar doet onze school mee aan de Wecycle inzamelactie van elektrische 

apparaten! Bij de hoofdingang van school staan 2 grote dozen. Als u kleine,  
elektrische apparaten thuis heeft die u niet meer gebruikt en/of die kapot zijn,  
dan kunt u deze inleveren op school. In deze doos passen kleine elektrische 

apparaten en (tuin)gereedschappen met een stekker of batterij, die in een 
boodschappentas passen. Als we genoeg apparaten verzamelen dan krijgt onze 

school een leuke beloning van Wecycle en dankzij deze actie worden de oude 
apparaten op een duurzame manier verwerkt! Lever uw oude apparaten dus 
massaal bij ons in! 
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Dalfsen 
 

06 3861 7002 
0515 57 24 18 

 
dieuwertje.vandalfsen
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Contactpersoon: 
Nynke van der Wal 

Nynke.vanderwal1@
bms-onderwijs.nl 

 
Telefoonnummers 

 
‘kleine’ BSO en PSZ: 

06 3022 3453 
 

‘Grote’ BSO: 
0515 57 58 62 
06 1334 0296 

 
KDV: 

06 1350 0468 
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Schoolkamp groep 8 

Afgelopen donderdag en vrijdag zouden de groepen 8 op kamp maar vanwege de slechte 
weersvoorspelling hebben we dit verplaatst naar aanstaande donderdag en vrijdag. De groepen 8 gaan 

in tenten logeren bij het zwembad en hebben donderdag activiteiten en gaan ’s avonds lekker 
zwemmen. We hopen op droog weer.  

 

11 November 
Vrijdag 11 november vieren we Sint Maarten. Dit jaar zal het team weer een musical opvoeren voor 
alle kinderen. De try-out is op donderdagavond 10 november voor ouders en genodigden. We spelen 

‘De club van lelijke kinderen’. 
  
Wordt uw kind bijna 4? 

Wanneer uw kind bijna 4 jaar wordt en hij/zij gaat naar onze school dan kunt u een inschrijfformulier 
bij ondergetekende ophalen. 
 

Herinnering: Informatietafel en gevonden voorwerpen 
In de schoolzaal staat een informatietafel met diverse aanbiedingen voor abonnementen, sportclubs, 

gratis gastlessen, Squla, typecursussen etc. 
Als u voor uw startgesprek met de leerkracht op school komt is een bezoekje bij belangstelling 
daarvoor wellicht handig. 

Er liggen nog veel gevonden voorwerpen. Mist u wat? Kijk even op school. 
 
 
De agenda: 
# donderdag/vrijdag  15 en 16 september schoolkamp groepen 8 
# dinsdag  20 september  16:00 – 18:00 u. inloopmiddag voor alle ouders en kinderen 
# donderdag   6 oktober  Bolletongersdei, kinderen ’s middags vrij. 
# vrijdag   7 oktober  Team-studiedag, kinderen de hele dag vrij. 
# week 42  17 – 21 oktober  Herfstvakantie 
# Vrijdag  11 november  Sint Maartenfeest 
 

 
 
 

Met vriendelijke groet,    
Dieuwertje van Dalfsen 


