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Start schooljaar 

A.s. maandag 24 augustus start het nieuwe schooljaar. We hopen dat iedereen een fijne 

zomervakantie heeft gehad en zin heeft om weer te beginnen. We gaan er een mooi 

schooljaar van maken en gaan maandag met plezier aan de slag.  

 

Stagiaire 

Dit schooljaar mogen wij een nieuwe stagiaire verwelkomen. Esmee Koole komt op 

maandag t/m woensdag stagelopen in groep 1/2 bij juf Marieke.  

 

Coronavirus 

Helaas is het coronavirus nog niet verdwenen. Het lijkt zelfs weer extra de kop op te 

steken. Daarom zullen we nog steeds moeten vasthouden aan bepaalde maatregelen. Wij 

volgen de richtlijnen van het RIVM en de PO-raad. 

 

De maatregelen die wij hanteren op school zullen vrijwel hetzelfde zijn als voor de 

zomervakantie.  

 

De belangrijkste aandachtspunten zijn: 

 

Naar school  

Voorschriften:  

• De school past de adviezen en richtlijnen van het RIVM toe, dat betekent dat 

leerlingen of personeel thuisblijven bij COVID-19 gerelateerde klachten. Kinderen tot 7 

jaar die alleen een snotneus hebben mogen wel naar school komen. 

• Als een leerling ziek wordt, COVID-19 gerelateerde klachten, wordt het direct door 

een ouder opgehaald.  

• Kinderen <7 jaar met klachten worden gemeld door de ouder aan het landelijk 

coördinatiepunt en die worden doorgeleid naar de regionale GGD. In afstemming met 

ouders wordt gekeken wat er te doen staat.  

• Kinderen ouder dan 7 blijven thuis, zo mogelijk laten testen.  

• Personeelsleden, afkomstig uit oranje of rode gebieden, wordt dringend verzocht om 

thuis in quarantaine te gaan, ook als zij negatief getest zijn. Dit morele appel is zeer 

urgent, omdat anders anderen in gevaar kunnen worden gebracht.  

• Kinderen tussen 4 en 12 jaar, afkomstig uit oranje of rode risicogebieden kunnen 

gewoon naar school komen, mits ze geen klachten hebben.  

 



Wij zullen bovenstaande voorschriften uiteraard naleven. We vinden dit erg belangrijk 

voor de veiligheid en gezondheid van uw kind(eren) en ook voor al onze teamleden. Als uw 

kind niet naar school kan komen, wilt u dit dan telefonisch aan ons doorgeven? 

 

Aankomst/vertrek 

De kinderen zijn vanaf 8.20 uur welkom op school. Kom niet eerder of laat uw kind(eren) 

niet eerder naar school komen om groepsvorming rond het schoolgebouw en op het 

schoolplein te voorkomen. Ook vragen we u om per gezin met maximaal één ouder/ 

verzorger uw kind(eren) te brengen en/of te halen. Let op de 1,5 meter afstand die u 

moet hanteren!  

In de eerste week van het nieuwe schooljaar mogen de ouder(s)/verzorger(s) van de 

kinderen uit groep 1 t/m 6 met hun kind(eren) meelopen, via het schoolplein, naar de 

ingang van het klaslokaal. Daar kan het kind afscheid nemen van zijn/haar 

ouder/verzorger. Wel vragen wij het afscheid kort te houden. Houd rekening met elkaar 

en let op de 1,5 meter! De leerkracht zal de kinderen ontvangen.  

De kinderen van groep 7/8 worden bij de hoofdingang ontvangen door de leerkracht en 

gaan vervolgens naar het lokaal.  

Om 14.00 uur vragen wij u op het plein bij de hoofdingang te wachten op uw zoon en/of 

dochter. Ook de kinderen van groep 1/2 kunnen bij de hoofdingang opgehaald worden.  

Eten en drinken 

Halverwege de morgen is er een korte pauze. Uw kind neemt hiervoor zelf iets mee van 

thuis, een beker melk of water, fruit, een boterham.  

Geef een beker mee en geen pakjes drinken in verband met het milieu. 

Omdat goede voeding belangrijk is, zijn snoep, chips of limonade niet toegestaan.  

Elke woensdag, donderdag en vrijdag hebben we op school GRUITdagen, dat betekent 

dat we op deze morgens groente of fruit meenemen, naast een beker met drinken. 

We hebben (nog) geen schoolfruit! 

 

Overblijven 

Alle kinderen eten tussen de middag op school in de eigen klas met de eigen juf. 

Kinderen nemen hun eigen gezonde lunch en drinken mee in een broodtrommel en beker. 

Ook wordt er tussen de middag geen snoep gegeten!  

 

Traktatie  

Kinderen mogen in de klas trakteren als ze jarig zijn (geweest). De traktatie moet 

verpakt zijn. We verzoeken u geen snoep e.d. te trakteren.  

 

 

 

 

 



Nieuwjaarsreceptie 

In verband met de coronamaatregelen kan onze nieuwjaarsreceptie op maandag 24 

augustus geen doorgang vinden.  

 

Kennismakings-/startgesprekken 

Begin dit schooljaar houden we wel ouder-kind gesprekken met alle ouders en kinderen. 

U kunt kennismaken met de eventueel nieuwe leerkracht, als ouder/verzorger iets 

vertellen over uw kind etc. De groepsleerkracht maakt met u een afspraak voor dit 

gesprek.  

 

Er zal dit schooljaar geen informatieavond zijn. U ontvangt van de leerkracht van uw 

zoon en/of dochter een papier met handige weetjes van de groep.  

 

 

We kijken er naar uit de kinderen maandag weer te mogen ontvangen op school! 

 

Hartelijke groeten, 

Petra Rijn  

 

 

 


