
Coronamaatregelen 

Wij houden ons als school aan de 

maatregelen die het RIVM stelt. 

Deze worden regelmatig 

aangepast en zijn te lezen op de 

website van het RIVM of de GGD. 

Wanneer u twijfelt of vragen hebt 

kunt u natuurlijk altijd contact 

opnemen met de leraar van uw 

kind. Wij proberen ons zo goed 

mogelijk aan alle maatregelen te 

houden zodat we hopelijk kunnen 

voorkomen dat de school dicht 

moet i.v.m. een 

coronabesmetting. 

 

         
                                                                               Sneek, 19 februari 2021 

 Beste ouder(s) / verzorger(s), 

Wat hebben we een prachtige week achter de rug met al die sneeuw- en 

ijspret. Dat hadden we echt even nodig in deze vervelende coronatijd. Het 

weer is nu volledig omgeslagen, de temperaturen komen alweer boven de 10 graden uit en we horen de vogeltjes 

weer fluiten. Dat betekent dat het voorjaar zich aandient, al weten we dat het ook in maart nog wel flink winter zou 

kunnen worden. De voorjaarsvakantie staat nu op het punt van beginnen. Dinsdag is er weer een persconferentie. 

We hebben geen idee of er ook iets gezegd gaat worden over de VSO leerlingen. Maar hopelijk duurt het niet lang 

meer voordat ook zij weer naar school kunnen. Wij houden u natuurlijk via Parro op de hoogte. Het SO draait 

momenteel weer volop. Dit gaat gelukkig hartstikke goed. Groot compliment voor hoe iedereen zich aan de 

coronamaatregelen houdt!  

Belangrijk!! 
- De studiedag van 24 maart gaat niet door. De leerlingen kunnen deze dag gewoon naar school! 
- De ouderavond van 30 maart komt te vervallen! 

 

 

Nieuwsbrief 

Schoolopening SO 
8 februari mochten de leerlingen van het SO weer naar school! De ouderraad heeft deze ochtend namens alle 
ouders, de werknemers verrast met een prachtige roos. Dit als dank voor de inzet, toewijding en aandacht die ze 
de leerlingen bieden in deze vervelende tijd. Dit werd door alle medewerkers enorm gewaardeerd. Dank jullie wel 
daarvoor! 

 

Thema’s 
Afgelopen periode stond 
het thema: De letterdief 
centraal. Dit thema is deels 
online behandeld. Op de 
Parro app zijn er echt super 
leuke lessen gedeeld. In de 
twee laatste weken kon er 
op school ook nog mooi 
aandacht aan besteed 
worden. Het nieuwe thema 
na de voorjaarsvakantie 
wordt: Kijk eens wat ik kan! 
Wij zijn erg benieuwd naar 
wat dit allemaal voor leuks 
gaat brengen.  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Fijne voorjaarsvakantie!!! 

 

Personeel 
 
Mevr. Van Delden (juf Lesley) is nog ziek. Met kleine 
stapjes vooruit gaat het steeds weer iets beter met haar. 
Onze orthopedagoog, mevr. Van Wijngaarden (juf Tina) 
is ook nog steeds afwezig i.v.m. ziekte. Wij wensen 
beide collega’s veel beterschap! 
 
Mevr. De Jong (juf Annechina) heeft inmiddels afscheid 
genomen van de Piet Bakkerschool. Zij is op zoek naar 
een andere baan. Ook meester Stephan werkt niet meer 
op de Piet Bakkerschool. Hij werkte in de zorg en gaat 
na een kort uitsapje op onze school weer terug de zorg 
in. We wensen beiden succes in hun toekomst! 
 
Na de kerstvakantie hebben we Mirjam Brandsma 
verwelkomd als nieuwe collega, zij gaat als leraar 
werken op de  groep Basis Oranje.  
Na de voorjaarsvakantie start er nog een nieuwe collega 
bij ons op school. Dit is Renske Bot. Renske werkte op 
VSO Talryk in Drachten en wilde graag mobiliseren naar 
de Piet Bakkerschool i.v.m. haar verhuizing. Renske zal 
bij ons starten als invalleraar. 
 

 

Agenda 
20 t/m 28 februari voorjaarsvakantie 
24 maart Lesdag 
1 april  Studiedag (lln vrij) 
2 april Goede vrijdag (lln vrij) 
5 april 2de paasdag (lln vrij) 
27 april Koningsdag (lln vrij) 
1 mei t/m 16 mei Meivakantie 

Met vriendelijke groet, namens het hele 
team, 
 
Sybrand van der Wey, teamleider SO/VSO 
 

Schoolfonds 
Elk schooljaar betaalt u een bepaald bedrag 
aan het schoolfonds. Door de 
coronamaatregelen wordt niet altijd gebruik 
gemaakt van de diensten waar u wel voor 
betaald. Het bedrag wat niet wordt gebruikt 
wordt t.z.t. met u verrekend.  



 
Hallo kinderen en ouders/verzorgers! 
 
Ben jij het thuis zijn ook zat? Wil je graag naar buiten en uitgedaagd worden met games?  
Dan hebben wij een leuk spel voor jou! De buurtsportcoaches van het Beweegteam hebben  
het QR-code spel ‘SCAN & GO’ gemaakt.  
 
Wat is SCAN & GO? 
In elk dorp of elke wijk waar een basisschool staat zijn 8 verschillende stickers met QR-codes verstopt.  
Je gaat op zoek naar deze stickers. Bij het scannen van de code op de sticker krijg je een filmpje te zien van één  
van de buurtsportcoaches. Die geeft een beweegopdracht, een hint om een raadsel op te lossen  
en een verwijzing naar een volgende stickerplaats.  
Heb je alle stickers en de oplossing gevonden? Dan kun je zelfs een prijs winnen! 
 
Speluitleg  
Via deze link, of het scannen van deze QR-code met je mobiel, vind je meer informatie en een uitleg-filmpje. 

 

 

Succes en heel veel SCAN & GO plezier!  
 

Groetjes,  
Beweegteam Súdwest-Fryslân 

 
 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fbeweegteamsudwestfryslan.nl%2Fqr-code-pagina-speluitleg%2F&data=04%7C01%7Cs.van.der.wey%40pietbakkerschool.nl%7C5b762e88282248cf0e1b08d8d3e30f82%7Ccb712412abe44d0ea4a2c36a0ffaecda%7C0%7C0%7C637492319477709156%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=GX%2BY0SWSir4NHHC7Yb0I82TtInaJxo06dOy%2BdvFhdUM%3D&reserved=0

