Datum
Onderwerp

: 27 augustus 2021
: Start nieuwe schooljaar

Beste ouder(s)/verzorger(s),
De vakantie is voorbij en hopelijk kunt u terugkijken op een fijne tijd waarin u zich kon
ontspannen en tevens opladen.
Het nieuwe schooljaar is begonnen en wij wensen u en de kinderen een fijne en leerzame
periode. Het team is deze week al begonnen en heeft alle voorbereidingen getroffen die nodig
zijn om de kinderen op maandag 30 augustus te ontvangen.
Om de aftrap goed te laten verlopen treft u hieronder belangrijke informatie. De actuele
beslisboom betreffende de coronamaatregelen is als bijlage toegevoegd.
Beleid t.a.v. de coronamaatregelen
Dit schooljaar starten wij op dezelfde wijze als hoe we zijn geëindigd. Echter zijn er vanaf 23
augustus enkele wijzigingen die wij in ons beleid hebben opgenomen. Hieronder treft u de
huidige regels en afspraken.
• Ouder(s)/verzorger(s) en externen mogen beperkt en gespreid in school, mits de
algemeen geldende afstands- en hygiënemaatregelen worden gerespecteerd. Lukt dit
niet, dan wordt een mondkapje geadviseerd.
• Ouder(s)/verzorger(s) en externen worden verzocht om alleen via de hoofdingang de
school binnen te gaan. Denkt u eraan dat u bij binnenkomst het formulier
"Gezondheidscheck corona” invult.
• Bij groepsactiviteiten blijven de basisregels voor gezondheid en hygiëne actief. De grootte
van de ruimte bepaalt het aantal toeschouwers. Registreren en het invullen van de
gezondheidscheck is verplicht wanneer de aanwezigen een vaste zitplek hebben en er
geen doorstroom plaatsvindt. Grote bijeenkomsten mogen alleen wanneer de 1,5-meter
regel in acht kan worden genomen.
• De beslisboom “Thuisblijven of niet” van 17 augustus 2021 is bij aanvang van het nieuwe
schooljaar actief. Zie bijlage.
• De hygiënemaatregelen blijven van kracht. Wanneer de kinderen binnenkomen gebruiken
wij handgel. U mag, wanneer u dat wenst, uw eigen handgel meegeven.
• De luchtzuiveringsapparaten staan de hele dag aan. Ook ventileren wij veel. Om die
reden is het verstandig, wanneer het kouder wordt, uw kind(eren) een vest o.i.d. mee te
geven.
• Trakteren is toegestaan in de eigen klas, mits de traktaties afzonderlijk zijn verpakt.
• Er is op dit moment nog geen hoofdluiscontrole. Wilt u uw eigen kind(eren) controleren op
hoofdluis? Wanneer u hoofdluis constateert, geeft u dat dan aan ons door. Bij voorbaat
dank.
• Vanaf maandag 30 augustus hanteren wij weer de reguliere pauzetijden. De tijden zijn als
volgt:
10.00-10.15 uur en 12.15-12.30 uur groep 1 t/m 4
10.15-10.30 uur en 12.00-12.15 uur groep 5 t/m 8
Wanneer er op 20 september aanpassingen zijn, dan wordt u daar direct over geïnformeerd.
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Opening van het nieuwe schooljaar
Ouder(s)/verzorger(s) en externen mogen beperkt in school. Om die reden kunnen wij op dit
moment nog geen (grote) groepen ouders op hetzelfde moment in en om school ontvangen.
Net als vorig schooljaar kunnen de ouders de eerste schooldag niet met hun kind(eren) naar
binnen. De ouders van onze “nieuwe” kinderen mogen wel met hun kind naar binnen.
Ook hebben wij besloten om de opening van het nieuwe schooljaar alleen met de kinderen te
organiseren. Hoe de opening is gegaan kunt u na maandag lezen op Facebook. Wij vragen u om
begrip!
Waar komen de groepen binnen?
Net als voor de vakantie komen de groepen via verschillende ingangen binnen. De indeling is als
volgt:
• Hoofdingang:
groep 1-2C, groep 4 en groep 8
• Achter(kleuter)ingang:
groep 1-2A, groep 1-2B en groep 5
• Brandtrap 1 bij buitenkind: beide groepen 3
• Brandtrap 2:
groep 6 en 7.
Waar zitten de groepen?
• Op de bovenverdieping:
De volgende groepen zitten aan de rechterkant van de trap. Te weten:
groep 4 (juf Fabienne en juf Lianne), groep 3A (juf Lia en juf Marije) en groep 3B
(meester William).
Aan de linkerkant van de trap zitten de volgende groepen. Te weten:
groep 5 (juf Margo en juf Daniëlle), groep 7 (juf Inge en juf Lianne) en groep 6 (juf
Aranka en meester Patrick).
•

De benedenverdieping:
De volgende groepen zitten aan de rechterkant onder de trap. Te weten:
groep 1-2C (juf Alieke), de regenbooggroep (juf Inger) en de peuteropvang
Juut & Co Buitenkind.
Aan de linkerkant onder de trap zitten de volgende groepen:

groep 1-2B (juf Marion), groep1-2A (juf Anneke) en groep 8 (juf Robin en meester
Reymond).
Het gymrooster
Dit schooljaar hebben wij de gymlessen als volgt georganiseerd:
groepen 1-2 ABC
: maandag, woensdag en vrijdag
groep 3A
: dinsdag en donderdag
groep 3B
: woensdag en vrijdag
groepen 4,5,6,7 en 8 : dinsdag en donderdag
Voorlopig geen ouderavond op 22 september
Vorig schooljaar kon de informatieavond wegens de coronamaatregelen niet doorgaan. U heeft
de informatie middels een pakketje via de kinderen thuisgekregen. Op moment van schrijven ziet
het er naar uit dat wij dit, gezien de huidige regels, op dezelfde wijze gaan organiseren.
Mocht dit anders worden, dan krijgt u daarover tijdig bericht.
Kennismaken met elkaar
Voor de zomervakantie heb ik al kennis gemaakt met het team, de medezeggenschapsraad en
het bestuur. Tijdens de eerste schooldag zal ik alle klassen bezoeken en kennismaken met de
kinderen en zal ik in de komende periode kennismaken met leden van de Ouderraad. Tijdens de
opening van het nieuwe schooljaar zullen de nieuwe leerkrachten zich voorstellen aan de
kinderen.
Wanneer u mij wilt ontmoeten of wanneer u een afspraak wilt maken voor een gesprek, dan bent
u van harte welkom. De koffie staat klaar!
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De school open vanaf 8.15 uur.
Houdt u er rekening mee dat de kinderen pas vanaf 8.15 uur welkom zijn in de school. De
inlooptijd is dagelijks van 8.15 uur- 8.30 uur.
Wij hopen u zo voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groeten,
mede namens het team,
Roy Schipper,
directeur
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