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Beste ouders/verzorgers, 

 

De afgelopen periode was een roerige periode. Inmiddels zijn alle groepen weer op school, maar er zijn wel 

regelmatig leerlingen afwezig, wegens het strenge corona protocol.  

De leerlingen hebben hun rapport ontvangen en de meeste oudergesprekken zijn gevoerd. We beginnen 

ons langzaam aan weer te wanen in het onderwijs en we zijn niet meer alleen bezig met corona. Dat is 

ontzettend fijn! We zullen u de komende tijd de wekelijkse corona updates op woensdag blijven sturen, veel 

ouders ervaren dit als zeer positief. De crisis is uiteraard nog niet voorbij, maar door elkaar te informeren en 

te steunen proberen we alles samen zo goed mogelijk te doen.   

 

Kleutermateriaal 

In het najaar is er in beide onderbouwgroepen een materiaalscan gehouden. Een externe onderbouw 

specialist heeft alle aanwezige materialen bekeken en naast de doelen voor de onderbouw gehouden. 

Naar aanleiding van dit advies hebben we materialen vervangen of aangevuld. Een goede investering in 

het aanbod voor ons kleuteronderwijs.  

 

Nieuwe materialen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuws rondom corona 

 Iedere woensdag ontvangt u een wekelijkse update van ons omtrent de besmettingen op onze 

school. 

 Steeds meer ouders laten hun kinderen testen. U kunt de testuitslag doorgeven aan de 

groepsleerkracht. Mocht een uitslag positief zijn, dan zal de groepsleerkracht de directie inlichten. 

Die vervolgens de ouders van de desbetreffende groep op de hoogte stelt van de maatregelen.  

 De beslisboom van de GGD is terug te vinden op de website van de school.   

 Vooralsnog zijn we zeer terughoudend met activiteiten buiten het klaslokaal en ons schoolplein. We 

willen de risico’s zoveel mogelijk beperken, vooral nu de besmettingscijfers in Noord-Holland-Noord 

nog zo hoog zijn. We evalueren regelmatig wat we wel en niet doen. Dat doen we tevens in 

samenspraak met De Balein en Forte.  

 

 

Paasattentie van de Ouderraad 

Ons team heeft vandaag een Paasattentie ontvangen van de 

Ouderraad (OR). Een heerlijk mandje met chocola! Met de tekst: 

 

Vrolijk Pasen! 

Bedankt voor alle inzet van de afgelopen maanden. 

Geniet van jullie welverdiende paasweekend! 

Namens de OR 

 

 

Ontzettend bedankt voor dit lieve gebaar, namens het hele  

team!  

 



   
 

   
 

Oproep vanuit de ISOB GMR lid 

 

Vacature oudergeleding GMR  

 

cluster Alkmaar-Graft-De Rijp- Schermer 

  

Beste ouders van de ISOB-scholen,  

 

Wilt u graag meedenken en medezeggenschap hebben over het onderwijs van de ISOB? Het is belangrijk 

om toekomstgericht mee te denken aan het behouden en verhogen van kwalitatief goed onderwijs voor 

onze kinderen. U kunt hieraan een bijdrage leveren door deel te nemen in de Gemeenschappelijke 

Medezeggenschapsraad (GMR) van ISOB scholen.  

 

De GMR bestaat momenteel uit een vertegenwoordiging van 2 ouders en 3 personeelsleden vanuit de 

diverse scholen van de ISOB. Zij komen ongeveer 7x per jaar bijeen in vergadering met de bestuurder van 

de ISOB waarbij o.a. de volgende bovenschoolse onderwerpen besproken worden: het koersplan, de 

begroting en andere beleidszaken van de ISOB.  

 

In de onderstaande video (link) wordt nogmaals uitgelegd de taak van een GMR lid behelst.  

https://youtu.be/l5dR3vinnIE  

Heeft u interesse in een plaats in de GMR? Mail dan voor 18 april a.s. met gmr@isobscholen.nl. 

 

 

 

 

 
 

 

 

Bijlage: Persbericht Avond4daagse 

 

 

 

 

Lege batterijen? Uw batterijen zijn geld waard! 

DUS   …….. LEVER UW LEGE BATTERIJEN IN OP SCHOOL 

 

 

Agenda  

Vrij 2 april   Goede Vrijdag – alle leerlingen vrij 

Ma 5 april   2e Paasdag – alle leerlingen vrij 

Di 20 april en wo 21 april IEP eindtoets – groep 8 

Ma 26 april t/m 7 mei  Meivakantie 

Zo 9 mei   Moederdag 

Do 13 mei en vrij 14 mei Hemelvaart  

Ma 24 mei   2e Pinksterdag  

 

https://youtu.be/l5dR3vinnIE
mailto:gmr@isobscholen.nl


   
 

   
 

Persbericht: Avond4daagse  

De Rijp, 28 Maart 2021  

‘Home Edition’ maakt van Avond4daagse een verantwoord feestje  

Unieke Avond4daagse in Graft-de Rijp  

Even leken de coronamaatregelen roet in het eten te gooien. Maar met een unieke editie kan hét wandelfeest 

voor kinderen toch doorgaan. Tussen 19 April en 16 Mei 2021 kunnen zij in Graft en De Rijp hun eigen 

Avond4daagse lopen. Volledig coronaproof. Avond4daagse Graft-de Rijp organiseert samen met 

Koninklijke Wandel Bond Nederland (KWBN) en eRoutes deze bijzondere editie. Met een speciale app 

lopen de kinderen hun eigen routes op hun eigen moment. Zo wordt drukte en groepsvorming voorkomen. 

En na afloop wacht de officiële Avond4daagse medaille.  

Eigen routes  

Na inschrijving kunnen deelnemers gebruik maken van de Avond4daagse-module in de app eRoutes. Deze 

app maakt routes vanaf een zelf te bepalen punt en afstand. Dit zijn zogenaamde ‘ronde routes’, dus het 

eindpunt is hetzelfde als het startpunt. De app houdt bij waar en hoeveel de deelnemers lopen. En verrast ze 

onderweg met leuke berichten!  

Groot succes  

KWBN introduceerde de Avond4daagse – Home Edition vorig jaar voor het eerst. Landelijk namen in 2020 

bijna 60.000 deelnemers deel. Het leverde vele enthousiaste reacties op en een compliment van de 

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.  

Kies je eigen wandelmoment  

Om te voorkomen dat veel kinderen tegelijk lopen, kunnen deelnemers wandelen tussen 19 April en 16 Mei 

2021. Om er wel een prestatie van te maken, moeten ze de vier wandeldagen in twee weken afleggen. 

Verder staat het moment van wandelen vrij. Dus (anders dan de naam doet vermoeden) mag er dit jaar ook 

overdag gelopen worden. Bovendien kunnen de lopers zowel doordeweeks als in het weekend de 

wandelschoenen aantrekken.  

Aanmelden  

Inschrijven is mogelijk vanaf 29 maart via https://www.eroutes.nl/nl/avond4daagse/derijp. Deelname kost 

€6,50. Inschrijving vindt dit jaar niet centraal via school of sportvereniging plaats, maar ouders/verzorgers 

schrijven zichzelf en hun kinderen in. Er kan gekozen worden uit drie afstanden: 2,5 – 5 – 10 km.  

In de week van 12 t/m 18 april kunt u uw Goodiebag ophalen met leuke en lekkere dingen, welke 

Aanmelden 

Inschrijven is mogelijk vanaf 29 maart via https://www.eroutes.nl/nl/avond4daagse/derijp. Deelname kost 

€6,50. Inschrijving vindt dit jaar niet centraal via school of sportvereniging plaats, maar ouders/verzorgers 

schrijven zichzelf en hun kinderen in. Er kan gekozen worden uit drie afstanden: 2,5 – 5 – 10 km. 

In de week van 12 t/m 18 april kunt u uw Goodiebag ophalen met leuke en lekkere dingen, welke is 

samengesteld door diverse lokale bedrijven.  

In de periode van 19 april t/m 16 mei kunt u de wandelschoenen aantrekken en lekker wandelen. En de 

welverdiende Avond4daagse medaille, kan je in de week van 17 mei t/m 30 mei afhalen. De adressen 

hiervoor volgen nog.  



   
 

   
 

 

Nadere informatie    
 

Avond4daagse Graft- de Rijp  
Marijke, Carolien, Latoya en Truus, info@avond4daagse-graft-derijp.nl 

 

 

 

 

 


