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Beste ouder(s) en/of verzorgers,  
 
In de afgelopen week zijn wij al volop bezig geweest om de lokalen weer in te richten en de 
lessen voor te bereiden. We kijken ernaar uit om maandag weer te starten. Uiteraard hopen 
we dat iedereen fijne vakantieweken heeft gehad, we zijn benieuwd naar de verhalen van de 
kinderen! 
 
Agenda 
Jullie krijgen allemaal een kalender volgende week, hieronder vast de eerste activiteiten van 
dit schooljaar: 
 
Maandag 30 augustus 
 

Start schooljaar 

Maandag 6 september 
 

Informatieavond groep 1/2 a en groep 5 

Dinsdag 7 september 
 

Informatieavond groep 3, 4 en 6 

Donderdag 8 september 
 

Informatieavond groepen 1/2b, 7, 8a en 8b 

13 september – 24 september 
 

Startgesprekken/ kennismakingsgesprekken 

Donderdag 16 september  
 

19.30u OR en MR vergadering 

Maandag 20 september 
 

Schoolreisje groep 6 en 7 

Donderdag 23 september Schoolreisje groep 1/2,3,4 en5 
 
 
 
Welkom 
Er zijn na de zomervakantie weer een heel aantal kinderen gestart.  
Milou, Marley, Marly, Lise, Luciana, Jaivy, Luuk, Jesmay, Gina en Jade, 
van harte welkom! We hopen dat jullie je snel thuis voelen bij ons op 
school.  
 
 
Schoolreisje 
Komende week krijgen jullie hier meer informatie over in een apart Parro-bericht.  
 
Schooltijden 
Er zijn geen wijzigingen wat betreft de schooltijden. Voor de zekerheid delen we deze nog 
even: 
          Maandag, dinsdag, donderdag          8.30 – 14.45 Alle groepen  
          Woensdag    8.30 – 12.15 Alle groepen  
          Vrijdag      8.30 – 12.15 Groepen 1 t/m 4  
          Vrijdag      8.30 – 14.45 Groepen 5 t/m 8 
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Informatieavonden 
Aangezien we nog te maken hebben met de anderhalve meter afstand tussen volwassen 
houden we de informatieavonden in de hal. Dit doen we per groep, daarom zijn de tijden wat 
aangepast: 
 

Ma 6 sept 
19.00u - 19.30u gr 1/2a 
19.45 - 20.15u gr 5 

 
Di 7 sept 
18.45u - 19.15u gr 3 
19.30u - 20.00u gr 4 
20.15u - 21.00u gr 6 

 
Do 9 sept 
18.45u - 19.15u gr 1/2b 
19.30u - 20.00u gr 7 
20.15u - 21.00u gr 8a en 8b 

 
We willen jullie vragen om zoveel mogelijk met 1 ouder per gezin te komen.  
 
Kennismakingsgesprekken 
Hiervoor krijgen jullie een uitnodiging van de leerkracht. Een kennismakingsgesprek is een 
gesprek met de leerkracht, u als ouder en uw zoon/dochter. Tijdens dit gesprek kunnen jullie 
kennismaken met elkaar, belangrijke informatie delen en eventuele vragen met elkaar 
bespreken. De gesprekken worden gepland in week 37 en 38 
 
 
Gezond  
Ook dit schooljaar willen we gezond eten/drinken weer stimuleren. Wilt u uw zoon/dochter 
fruit meegeven voor in de kleine pauzes? Verderop in het jaar kunnen we ons weer 
aanmelden voor het schoolfruit, zodra we weer ingeloot worden horen jullie dat uiteraard.  
 
Richtlijnen  
Helaas zijn er ondanks wat versoepelingen nog steeds richtlijnen waar wij ons aan moeten 
en willen houden. De 1,5m afstand tussen volwassenen moet voorlopig nog gehandhaafd 
blijven, waardoor we jullie als ouders helaas nog niet voor schooltijd in school kunnen 
ontvangen. Dan zijn er teveel mensen op hetzelfde moment in school.  
Dit houdt in dat de kinderen van groep 1 t/m 4 buiten opgehaald worden door hun juf. Om 
8.20u gaat de eerste bel en is het tijd om te verzamelen bij de juf. Om 8.25u (na de tweede 
bel) en gaan deze klassen naar binnen. 
Kinderen van groep 5 t/m 8 gaan zelf naar binnen tussen 8.20u en 8.30u 
We kunnen weer gebruik maken van verschillende ingangen: 
 
Groepen: Welke ingang gebruiken ze: Welke fietsenrekken:  
1/2a en 1/2b De kleuteringang op het plein. Vrije keuze 
3,4 en5 De ingang bij groep 3/4 Bij de lokalen van groep 3 
6 en7 De hoofdingang Voor de school bij de hoofdingang 
8a en 8b De ingang bij de lokalen van groep 8 Achter het voetbalveld op het plein 

 
Maandagochtend zijn uiteraard alle leerkrachten op het plein om de kinderen en jullie 
welkom te heten.  
 
 
 



Thuisblijfregels 
De thuisblijfregels voor kinderen met verkoudheidsklachten zijn aangepast. Uw kind mag bij 
verkoudheidsklachten naar school komen. Wanneer blijft uw kind thuis? 
 
- Indien uw kind in quarantaine moet doordat hij/zij in contact is geweest met een besmet   
  persoon of zelf corona heeft.  
- Indien uw kind in quarantaine moet, omdat hij/zij in een land is geweest die tot de   
  risicolanden behoort. Dit geldt ook voor reizigers met een vaccinatiebewijs of herstelbewijs. 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederland-inreizen/in-
quarantaine-na-aankomst-in-nederland/quarantaineplicht 
- Indien uw kind koorts heeft.  
 
Mocht u vragen hebben of willen overleggen dan horen we dat uiteraard graag, we denken 
graag mee! 
In de bijlage vinden jullie ook de nieuwe, aangepaste beslisboom.  
 
 
Gym 

De kinderen gaan naar de gymzaal op de volgende dagen: 

De kinderen van groep 1/2a en 1/2b gymmen op woensdag in de gymzaal op school. 

 

 

SOS-lijsten  

Uw kind krijgt in de eerste week een nieuwe blanco SOS-lijst mee. We vragen u deze in te 

vullen en mee terug te geven aan uw kind. Deze lijsten nemen wij mee met bijv. de 

gymlessen, het schoolreisje etc. Zo hebben wij altijd de juiste informatie bij ons.  

Privacy voorkeuren 
Ieder schooljaar heeft de school toestemming nodig om beeldmateriaal te delen. Dit kunnen 
jullie via Parro doorgeven via de volgende stappen: 

• Ga naar het groepenscherm 
• Tik op Privacy-voorkeuren. 
• Geef per kind aan wat de voorkeuren zijn, via de stipjes op het potloodje achter 

het kind.  
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