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WE GAAN WEER BEGINNEN! (Met de nodige aanpassingen….) 

Met het verschijnen van deze nieuwsbrief loopt 
de zomervakantie alweer op z’n eind. Maandag 
24 augustus pakken we de draad weer op en 
gaan we er met z’n allen tegenaan om er samen 
een mooi en goed schooljaar van te maken.  

Omdat de coronacrisis nog lang niet achter de 
rug is, moeten we ons houden aan de richtlij-
nen van de overheid en het RIVM. In deze 
nieuwsbrief kunt u lezen wat dit voor u als  
ouder betekent. 

Activiteiten en ouderavonden 2020-2021 
Voor de start van de zomervakantie hebben  

alle oudste kinderen uit het gezin een nieuwe  
activiteitenkalender meegekregen. Hierin staan 
alle belangrijke activiteiten en viering vermeld, 
waaronder ook de ouderavonden.  

De verwachting is dat niet alle geplande activi-
teiten door kunnen gaan. Dit geldt sowieso 
voor de algemene ouderavond, die gepland 
staat op maandag 7 september.  Mettertijd 
zullen we u nog informeren over de eerste indi-
viduele ouderavonden. Het is op dit moment 
nog niet duidelijk of we tegen die tijd alle ou-
ders fysiek op school kunnen ontvangen.  

Omdat deze periode vraagt om maatwerk, zul-
len we u per activiteit informeren over de orga-
nisatie en werkwijze. 

• Er kan nog steeds 

niet  getrakteerd 

worden voor  

verjaardagen. 

• Organisatie brengen 

en ophalen vanaf a.s. 

maandag. 

• De belangrijkste pun-

ten uit het protocol 

voor basisscholen 

nogmaals voor u op 

een rijtje. 

• De triage-poster van 

de overheid; Wan-

neer mag je als vol-

wassene de school 

binnen?  
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ER KAN NOG NIET GETRAKTEERD WORDEN… 

Normaal gesproken wordt er in de eerste 
schoolweek van het nieuwe jaar dagelijks  
getrakteerd door kinderen die in de vakantie 
jarig zijn geweest.  
 
Omdat het protocol dat we voor de zomerva-
kantie hanteerden doorloopt, kan voorlopig 
niet worden getrakteerd.  Als er geen tussen-
tijdse aanpassing meer komt, zal het huidige 
protocol tot eind december van dit jaar gelden.  

Voor de zomervakantie hebben we gemerkt dat 
de kinderen het niet erg vinden dat ze niet kun-
nen trakteren.  
Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat kin-
deren zich op hun verjaardag speciaal en bijzon-
der voelen. Trakteren is hiervoor geen nood-
zaak. In alle groepen worden de jarige kinderen 
volop in het zonnetje gezet en krijgen ze even 
alle aandacht. Daar gaan we natuurlijk gewoon 
mee verder! 
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ORGANISATIE BRENGEN EN OPHALEN  

Peuter– en kleutergroep De kinderen van de peutergroep en kleutergroep 1 (van juf Jony en 

juf Bettina/juf Charlotte) verzamelen tussen 8.15 en 8.25 uur op het 

plein van de peuters. Om 8.25 uur gaan alle kinderen onder begelei-

ding van Jony en Bettina /Charlotte via de schuifpui naar de peuter-

groep en het kleuterlokaal. 

De peuters kunnen vanaf 12.15 uur via het peuterplein (schuifpui) 

worden opgehaald. Ook de kleuters kunnen via het peuterplein 

worden opgehaald. Juf Jony staat vanaf 14.15 uur daarvoor klaar op 

het peuterplein. 

Groep 1/2 A en B De kinderen van juf Els en meester Bas kunnen door hun ouders 

vanaf 8.15 uur tot 8.25 uur naar het kleuterplein worden gebracht. 

De looproute daarvoor loopt van het hek aan de professor Zee-

manstraat, langs het hek naar het kleuterplein en vervolgens langs  

het pad naast de lokalen weer terug naar het hek.  

Beide leerkrachten staan buiten op het plein om de kinderen op te 

vangen. Na het eerste belsignaal (8.25 uur) gaan alle kinderen en de 

rij staan en worden ze door juf Els en meester Bas naar binnen be-

geleid.  

Het hek aan de professor Zeemanstraat gaat om 8.15 uur open.  

Om 14.15 uur staan beide leerkrachten met hun groep buiten. Via 

dezelfde looproute kunt u uw zoon of dochter vanaf 14.15 uur op 

het kleuterplein ophalen.  

Groep 2/3 De kinderen van groep 2/3 worden door juf Nathalie opgevangen bij 

de deur van school aan de kant van de professor Zeemanstraat. 

Omdat er nog steeds geen ouders op het plein mogen, willen we u 

vragen om uw zoon of dochter langs het hek aan de professor Zee-

manstraat naar school te brengen. 

Omdat het voor de meeste kinderen in groep 2/3 best spannend zal 

zijn om naar een andere groep te gaan, willen we de eerste week 

alle ouders de gelegenheid geven om nog even naar hun kind in de 

klas te zwaaien en afscheid te nemen. Wij vragen u wel om het 

‘zwaaimoment’ kort te houden en 1,5 meter afstand t.o.v. andere 

ouders te respecteren. 

Om 14.15 uur worden de kinderen onder begeleiding van juf Natha-

lie tot het hek gebracht.  

Groep 4/5 - 6/7 - 7/8 De kinderen van de groepen 4/5, 6/7 en 7/8 worden door hun ou-

ders tot aan het hek gebracht. Alle kinderen kunnen vervolgens zelf 

naar hun eigen lokalen toe. Groep 4/5 gaat NIET meer via de brand-

trap. 

De kinderen van groep 4/5 gebruiken de ingang aan de kant van het 

parkeerterrein. Groep 6/7 neemt de ingang aan de kant van de pro-

fessor Zeemanstraat. Groep 7/8 gebruikt de hoofdingang. 

Om 14.15 uur worden alle groep door hun leerkracht naar buiten 

toe begeleid. 
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DE MEEST BELANGRIJKE PUNTEN UIT HET PROTOCOL VOOR U OP EEN RIJ 

Leerplicht Alle leerlingen gaan alle dagen naar school. De leerplicht is volledig 

van kracht. In uitzonderlijke gevallen kunnen kinderen vrijgesteld wor-

den van het fysiek volgen van onderwijs. In al die gevallen nemen we 

contact op met de leerplichtambtenaar om advies in te winnen.  

Afstand tussen leerlingen Kinderen moeten onderling geen afstand bewaren. De groepen kun-

nen weer gemengd worden, kunnen weer samen buitenspelen en sa-

men activiteiten ondernemen. 

Volwassenen op school Ouders kunnen, met uitzondering van de peuter– en kleuterouders 

(zie vorige pagina), nog steeds niet op het schoolplein komen.  

Met strikte toepassing van de veiligheidsmaatregelen is het na overleg 

toegestaan om de school te betreden. Dit geldt voor medewerkers van 

de TSO en externe deskundigen.  

Na overleg met de leerkracht of directie van school kunnen ook ouders 

incidenteel naar binnen toe. Dit is bijvoorbeeld het geval bij ouderge-

sprekken of kennismakingsgesprekken met nieuwe ouders/gezinnen. 

We streven er wel naar om zo min mogelijk volwassenen naar school 

binnen te laten. 

Les– en activiteiten aan-

bod 

Op de basisschool mogen alle lessen worden gegeven, inclusief gym-

nastiek en muziekles/zang. 

Wat groepsactiviteiten of uitstapjes betreft (b.v. schoolreis of de 

meesters– en juffendag) is alles mogelijk, mits het binnen de algemene 

richtlijnen van het RIVM past.  

Wanneer moeten leer-

lingen thuisblijven? 

Voor leerlingen van groep 1 en 2 geldt dat ze bij een neusverkoudheid 

gewoon naar school mogen, behalve als ze daarnaast ook koorts heb-

ben of contact hebben gehad met iemand in de omgeving die besmet 

is met covid-19. In die gevallen moeten ze thuis blijven. 

Kinderen vanaf groep 3 met verkoudheidsklachten of ander klachten 

die passen bij covid-19 moeten wel thuisblijven.  

Kinderen blijven thuis als: 

• Een leerling positief getest is op covid-19. 

• Eén van de gezinsleden benauwdheidsklachten heeft of meer dan 

38°C koorts heeft. 

• Als een leerling of één van de gezinsleden positief getest is op  

covid-19, worden de quarantaine voorschriften van de overheid 

gevolgd.  

Informeren GGD Bij een ongewoon aantal leerlingen met klachten (vanaf drie leerlingen 

per groep) neemt school contact op met de GGD en volgen we na  

overleg de richtlijnen van de GGD op.  

Leerlingen in risicogroep Leerlingen die zelf tot de risicogroep behoren, kunnen vrijgesteld wor-

den van fysieke aanwezigheid op school.  

In deze gevallen zal school contact opnemen met de GGD om advies in 

te winnen over de noodzaak van het schoolverzuim. In overleg met de 

ouders wordt vervolgens bekeken op welke wijze het thuisonderwijs 

zal worden ingericht. 
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Hygiënemaatregelen We zorgen er als school voor dat al onze leerlingen regelmatig hun 

handen wassen met zeep. 

Het aantal ingekochte schoonmaakuren is i.v.m. covid-19 uitgebreid. 

De nadruk bij de schoonmaak ligt op alle contactpunten (b.v. klinken 

en lichtknopjes) en het sanitair. 

Toetsenborden van Chromebookjes worden door de leerkrachten re-

gelmatig schoongemaakt. 

Geen naschoolse  

activiteiten 

Na school gaan alle leerlingen direct naar huis of naar de BSO. Dit 

houdt in dat we vooralsnog geen naschools activiteitenaanbod kunnen 

organiseren. Zodra dat weer mogelijk is, zullen we u daarvan op de 

hoogte stellen. 

DIT IS WAT U MOET DOEN VOOR U DE SCHOOL BINNENKOMT. 

Ouders die op uitnodiging 

van de directie of één van 

de leerkrachten de school 

betreden, moeten zich 

houden aan de checklist. 

Als één van de vragen met 

JA beantwoordt wordt, 

dan kan de afspraak niet 

doorgaan.  

 

We willen u dringend ver-

zoeken om deze vragenlijst  

voorafgaand aan uw be-

zoek aan school goed door 

te nemen en ons te infor-

meren over eventuele 

klachten.  

 

Alvast bedankt voor uw 

begrip en medewerking! 

Ondanks covid-19 

gaan we er samen 

een  

geweldig schooljaar 

van maken! 


