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Nieuwsbrief februari 2022 

Voorjaarsvakantie 2022 
 
Tsja… dat is een mooi vooruitzicht, vakantie! Voor de meeste kinderen en een grote groep 
medewerkers (onderwijs) is het inderdaad vakantie. Het is goed om ons te beseffen dat Het Gele Park 
52 weken per jaar ‘doordraait’ en dat er ook nog behoorlijk wat collega’s met veel plezier in dit soort 
weken aan het werk zijn. Hopelijk kunnen de kinderen die dan het rijk voor zich alleen hebben, genieten 
van de speeltuin… na alle regenval komt die hopelijk droog te staan dit voorjaar! 
 
 

Onderwerpen: 
• Corona maatregelen na 25 februari 

• Ouders in Het Gele Park: afspraken 

• Inloop  

• Groene speelplein opgeleverd 

• Achterblijvende fietsen 

• Akoestiek gebouw, aanpassingen 

• Gemeente: aanpassingen verkeerssituatie 

• Parkeren/ kiss&ride 

• De Bibliotheek op School  

• Anne sportfonds jeugd artikel zie mail 

• “Smaragdjes” 
 

 

Corona maatregelen na 25 februari 
 
In grote lijnen komen de veranderingen erop neer dat 
de meeste maatregelen na 25 februari vervallen.  
De gezondheidscheck (zie link) en de hygiëne 
maatregelen; hoesten in je ellenboog, goed en 
regelmatig je handen wassen, gebruik maken van 
papieren handdoekjes, blijven van kracht. 
Mondneusmaskers dragen, de 1,5 afstand regel, de 
cohorten regel, geen ouders in de school en het geen 
handen schudden komen te vervallen.  
Wat dit voor uw kind(eren) betekent, wordt via de eigen 
organisatie met u gedeeld. 
 

 

Inloop voor ouders/verzorgers 
 
We kunnen ons voorstellen dat u als ouder graag wil weten waar uw kind de hele dag doorbrengt. We 
hebben door de Corona maatregelen nauwelijks de gelegenheid gehad u in het gebouw te mogen 
ontvangen. Daarom gaan we een aantal inloopdagen organiseren. Via uw eigen organisatie krijgt u 
informatie over de momenten waarop dit plaats gaat vinden. 
 
 

Verkeerssituatie Varsseveldseweg 
 
De activiteitenraad, gemeente Oost Gelre en directie van Het Gele Park hebben overleg gevoerd over 
de verkeerssituatie op de Varsseveldseweg. Daaruit zijn verschillende suggesties voor aanpassingen 
voortgekomen. De verkeersdeskundige van gemeente Oost Gelre vroeg of we onderstaand bericht 
onder uw aandacht wilden brengen. 

Nieuwsbrief 
 
De nieuwsbrief van Het Gele Park gaat 
over algemene zaken, het gebouw en 
het buitenterrein. Organisatie-specifieke 
informatie krijgt u via de eigen 
organisatie/ school. De nieuwsbrief 
verschijnt in principe in de week voor 
elke schoolvakantie. 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/gezondheid-en-zorg/gezondheidscheck
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Met de komst van het kindcentrum Het Gele 
Park is ook de Varsseveldseweg aangepast. 
De rijbanen zijn ter hoogte van de school 
gescheiden, er is een 30km/uur zone ingesteld 
en er is de Kiss&Ride. Op de Varsseveldseweg 
is de rijbaan smaller, waardoor auto’s fietsers 
op dit gedeelte niet kunnen inhalen. Niet voor 
iedere weg gebruiker is dit duidelijk, daarom 
worden hier op donderdag 3 maart borden 
en gronduitingen geplaatst, waarop de 

automobilist gevraagd wordt achter de fietser 
te blijven. Ook worden er in maart Julie-
accentpalen geplaatst. De bekende 

gekleurde Julie accentpalen wijzen kinderen 
én bestuurders speels op belangrijke 
referentiepunten waar ze even moeten 
stoppen of extra alert moeten zijn. 
 
 

Groene speelplein opgeleverd 
 
De tuinen van Geerdink hebben de laatste 
werkzaamheden aan het speelterrein afgerond. Er zijn, als 
een van de laatste handelingen, twee watertappunten 
geplaatst zodat kinderen buiten altijd kraanwater kunnen 
drinken.  
De grote hoeveelheden ander (regen-)water hebben 
echter het speeloppervlak wel tijdelijk verkleind. We hopen 
dat dit met een paar dagen weggetrokken is. Het mooie is 
wel dat de amfibievijver nu lekker vol met water zit en als je 
over de touwbrug klimt…kán je nat worden.  
Groene speelpleinen zijn in, en dit artikel in het vakblad 
voor kinderopvang en kindcentra beschrijft mooi de 

meerwaarde ervan en dat we onze tijd misschien wel een 
beetje vooruit zijn. 
https://www.zosja.nl/tips-voor-een-groener-schoolplein/ 
 
 

Akoestiek, visuele prikkels in het gebouw 
 
Met het in gebruik nemen van het gebouw hebben we rekening gehouden met het feit dat nog niet 
alles op zijn plaats zou vallen. Eerst ervaren en dan aanpassen wat nodig is, was de gedachte. Zo 
hebben we de bestikkering van de glazen wanden en ruimtes uitgesteld om eerst te ervaren, in het 
gebruik, wat nodig is en wat niet. Datzelfde geldt voor het geluid, de akoestiek. We weten nu waar we 
te veel geluid ervaren en waar het noodzakelijk is aanpassingen te doen. Een bureau gespecialiseerd in 
akoestiek onderzoekt hoe je dit het beste kunt gaan ondervangen en a.d.h.v. dat rapport gaan we 
aanpassingen doen. 
 
 

Achtergebleven fietsen 
 
Er blijven regelmatig fietsen en fietsjes achter in de fietsenstalling. We vonden er een paar terug in de 
ondergelopen wadi en in het weekend meldde de buurt bij de politie overlast over een gemolesteerde 
fiets. We verzoeken ouders/kinderen vriendelijk om geen fietsen ’s avonds en/of in het weekend achter 
te laten. Dat is vragen om overlast voor de buurt. 
 
 
 
 

https://www.zosja.nl/tips-voor-een-groener-schoolplein/
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Parkeren, kiss & ride 
 
Onder invloed van de vele regen hebben we de laatste weken een aantal keren ervaren dat de 
verkeerssituatie verre van ideaal is bij deze weersomstandigheden.  Met name om 14.00 u. bij het 
uitgaan van de school. We zullen moeten roeien met de riemen die we hebben (hoe toepasselijk in 
deze tijd van overvloedige regenval). Als we ons aan onderstaande afspraken proberen te houden, 
loopt het allemaal hopelijk wat soepeler. 

• Kom uw kind ná 14.00 u. ophalen. Eerder is uw kind niet op het plein en de 
slagboom gaat pas dan open. 

• Als u ziet dat er al veel auto’s staan te wachten, rij dan a.u.b. een extra 
rondje om de vluchtheuvel van de Varsseveldseweg. 

• De kiss & ride is bedoeld voor snel halen en brengen (tuut en d’r uut). Stap 
niet uit uw auto (of blijf er bij/naast staan), en ga zeker niet het gebouw in 
om nog iets te bespreken of iets dergelijks! 

• Zodra u uw kind in de auto heeft, verlaat dan zo snel mogelijk de kiss & ride. 

• Licht alstublieft opa’s, oma’s en oppas goed in over de werkwijze. Oefen 
desnoods een keer van tevoren☺. Dat geeft minder stress en helpt alle 
(groot)ouders die kinderen ophalen! 

 
 

De Bibliotheek Op School (dBoS) 
 

      Bericht van de bibliotheek op school:  
“Soms kan het gebeuren dat ouders een herinneringsmail 
van de bibliotheek krijgen, waarin wordt medegedeeld 
dat hun kind zijn/haar boek moet inleveren.  Dat levert wel 
eens verwarring op, zodat leerkrachten benaderd worden 
door de ouders. Het kan dan ook gaan over een boek 
dat het kind via de bibliotheek op school heeft geleend en 
nog niet heeft ingeleverd, terwijl de uitleentijd bijna 
afgelopen is. Daar hebben wij, als dBoS, helaas geen zicht 
op. Bij dBoS HGP krijgt een kind geen boete bij een te late 

inlevering, maar het is dan wel handig dat hij/zij even met 
het boek bij de balie komt. Dan nemen wij het in en kan 
het boek ook meteen weer mee om verder uitgelezen te 
worden.”  
Met vriendelijke groet, Mieke & Riet  
 

Tussen 14.00 u. en 14.30 u. kunt u samen met uw kind gebruik maken van de bibliotheek. Dat kan op 
maandag-, woensdag- en vrijdagmiddag. 
 
 

Gevonden voorwerpen 
 
Alle gevonden voorwerpen liggen in de centrale hal. Na elke vakantie houden we grote schoonmaak. 
De 1e week na de vakantie is de laatste kans, daarna hebben we een goede bestemming voor de 
spullen die overblijven. Mocht uw kind nu of in de toekomst spullen kwijt zijn, kom dan zelf even 
meekijken bij de gevonden voorwerpen (na 25 februari mag het weer). U kunt zich daarvoor melden bij 
de receptie. 
 
 

Álle kinderen moeten kunnen sporten 
 
Kinderen die geen lid kunnen worden van een sportvereniging omdat hun ouders het geld niet 
hebben. Het komt vaker voor dan je denkt. De gemeente Oost Gelre wil dat alle kinderen en jongeren 
in de gemeente lid kunnen worden van een sportclub of bijvoorbeeld dans- of muzieklessen kunnen 
volgen. Ook als de ouders het niet kunnen betalen. Meer hierover kunt u lezen via deze link. 

 

https://www.oostgelre.nl/actueel/nieuws/gemeente-oost-gelre-wil-dat-alle-kinderen-kunnen-sporten
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Smaragdjes 
 
Er gebeuren, vaak spontaan, mooie dingen in Het Gele Park. Die pareltjes willen we bij tijd en wijle met 
iedereen delen. We noemen ze ‘smaragdjes’ naar de naam van de centrale hal. 
 

• Ruim een half jaar na ingebruikname van Het Gele Park begint iedereen zijn draai in het 
nieuwe gebouw te vinden. Pedagogisch medewerkers en leerkrachten beginnen elkaar al 
beter bij naam te kennen. Iedereen kan inmiddels zijn spullen terugvinden en de plekken waar 
we overleg kunnen voeren worden intensief benut. Soms komen we zelfs (gespreks-)ruimte te 

kort. Daar wordt aan gewerkt. We hopen binnenkort het clubhuis van de speeltuin ook te 
mogen gaan gebruiken als werkruimte!  

• De buitenschoolse opvang en het onderwijs zijn in gesprek om het aanbod na schooltijd uit te 
breiden met gerichte sportactiviteiten. Mogelijk dat dit in de nabije toekomst tot een mooie 
samenwerking kan leiden. 

• Carnaval! Alle kinderen van álle organisaties waren vrijdag voor de vakantie op het plein 
verzameld. Onder luid gejuich werd de naam voor één dag bekend gemaakt door prinses 

Sara en adjudant Reza: “de bonkende feestkoppies”.  

De playbackshow was een groot succes! 
 
 

 
 

 
 
 

Voor wie vakantie heeft…   

een hele fijne week gewenst! 

 

En voor wie niet…?  → ook☺! 
 

 


