
 

Wist u dat 
… alle klassen ingericht zijn en wij weer zin hebben om te starten!  
… we, kijkend naar de corona maatregelen, grotendeels dezelfde werkwijze hanteren 
… de belangrijkste afspraken in deze brief vermeld staan 
… we uw medewerking enorm waarderen! 
… wij iedereen een geweldig nieuw schooljaar wensen 
 

Opening schooljaar  
Maandag gaan we weer van start! Vanwege de corona maatregelen openen we het schooljaar niet 
gezamenlijk, maar worden alle kinderen in hun eigen klaslokaal verwelkomd.  
 

Schooltijden 
De kinderen mogen elke dag vanaf 8.20 uur de school binnenlopen. Om 8.30 uur starten de lessen en 
om 14.00 uur is de school uit. 
 

Fruitpauze 
We vragen de kinderen op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag een gezond 
tussendoortje (vers fruit of groente) mee te nemen. Op woensdag mogen kinderen zelf 
hun tussendoortje kiezen. Het fruit eten vindt plaats in de klas. (Dit schooljaar nemen 
we niet deel aan het EU-schoolfruit.) 
 

Bewegingsonderwijs 
Nu het binnen sporten weer is toegestaan, maken wij graag weer gebruik van de speel- en gymzaal. 
Groep 1-2 heeft elke dag tijd voor beweging, in de speelzaal of buiten. Tijdens het spelen in de 
speelzaal dragen kinderen gymschoenen, voorzien van hun naam. Deze schoenen blijven het gehele 
schooljaar op school.  
De gymlessen voor groep 3 t/m 8 vinden plaats op dinsdag en vrijdag. Vanwege veiligheid en hygiëne 
is het dragen van sportkleding en gymschoenen verplicht. Kinderen die deze spullen niet bij zich 
hebben, kunnen daardoor niet deelnemen aan de gymles.  
 

Verzuim 
Wanneer uw kind om welke reden dan ook de school moet verzuimen, verzoeken we u hiervan tijdig 
via het ouderportaal melding te maken. Liefst enkele dagen van tevoren en bij ziekte voor aanvang van 
de lessen.  
 

Ventilatie 
Vanwege corona worden de klaslokalen de komende tijd extra vaak geventileerd. Ramen en deuren 
zullen daardoor regelmatig (zeker tijdens alle pauze momenten) open staan. Het klaslokaal kan 
hierdoor wat kouder aanvoelen. Fijn om hier bij de kleding van uw kind rekening mee te houden. 
  

Traktaties 
Trakteren, op de wijze zoals wij het voorheen gewend waren, is vanwege corona niet mogelijk. 
Daardoor zullen ook de komende tijd verjaardagen gevierd worden zonder traktaties. Uiteraard wordt 
de verjaardag wel gevierd en krijgt uw kind de aandacht die hij/zij verdient!  
 
 

 

                                          NIEUWSBRIEF                                                          start schooljaar 



 

Brengen en halen 
 

Groep 1-2  Groep 3 t/m 8  

 Vanaf 8.20 uur kunnen kinderen op het 
schoolplein van 1-2 buiten spelen  
 Ouders nemen vóór de poort afscheid 
(schoolplein kleuters)   
 Bij ophalen wachten ouders vóór de 
poort schoolplein kleuters (met gepaste 
afstand)  

 Inloop vanaf 8.20 uur  
 Jas en tas worden opgehangen in de gang 
 Ouders nemen vóór het grote schoolplein 
afscheid (voor de paaltjes)  
 Bij ophalen wachten ouders op het grote 
schoolplein (met gepaste afstand)   

 Oudercontact vindt plaats via telefoon, mail of ouderportaal 
 Ouders zijn alleen op afspraak en zonder klachten welkom in school  
 Per gezin komt bij voorkeur 1 volwassene de kinderen brengen en halen  

  

In- en uitgang  
  

Ingang kleuters  groep 1-2, groep 3-4 en 0-4 jarigen  
  

Hoofdingang  groep 4-5 en groep 6-7  
  

Ingang Unik  groep 7-8 en Unik  
  

  

Wat neem ik mee  
  

maandag 24 
augustus 

alle biebboeken 
gymschoenen (gr 1-2) 

dagelijks  fruit en lunch  

dinsdag, vrijdag  gymkleding en schoenen (gr 3 t/m 8) 
  

RIVM richtlijnen 
  

Een kind, ouder of personeelslid met de volgende (luchtweg)klachten blijft thuis: neusverkoudheid, 
hoesten, moeilijk ademen/benauwdheid, tijdelijk minder ruiken en proeven, koorts boven 38 °C. Bij 
24 uur klachtenvrij mag het kind weer naar school. Als iemand in het huishouden van het kind koorts 
boven 38 °C en/of benauwdheidsklachten heeft, blijft het kind ook thuis. Ziekmeldingen kunt u via het 
ouderportaal aan de groepsleerkracht van uw kind doorgeven.  
  
Mocht uw kind op school klachten vertonen, wordt u als ouder gebeld en verzocht uw kind op te 
halen.   
  
Bij afwezigheid van de leerkracht komt er (indien mogelijk) een vervanger, anders blijft de groep thuis. 
Mogelijk kan er dan wel op afstand les gegeven worden.  
  
  

Hygiënemaatregelen 
  

De leerkracht zorgt ervoor dat kinderen gedurende de dag, op vaste momenten, hun handen wassen 
met water en zeep. Tevens wordt de werkplek met regelmaat schoon gemaakt.   
  

 

We wensen iedereen een fantastisch schooljaar!! 


