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Beste ouders, verzorgers,
Gelukkig mag de school maandag 8 februari weer open. Kinderen, ouders en leerkrachten
hebben de afgelopen periode enorm hun best gedaan om alles zo goed mogelijk te laten
verlopen. We willen jullie als ouders dan ook enorm bedanken voor jullie inzet, flexibiliteit,
doorzettingsvermogen en het in gesprek blijven met school. Dit hebben wij als heel prettig en
waardevol ervaren. Wij hopen jullie ook.
Scholen hebben vanuit de overheid wettelijke verplichtingen, noodzakelijke maatregelen en
dringende adviezen aangeleverd gekregen. Deze hebben wij vertaald naar concrete afspraken
voor de school:
•
•
•

•

•
•
•

Ouders komen niet in school of op het plein. Mocht dit wel noodzakelijk zijn, kunt u hier
vooraf een afspraak voor maken. Ouders die in school komen dragen een mondkapje.
Met ouders van kinderen die voor het eerst op school komen wordt een afspraak
gemaakt over het brengen van hun kind.
Kinderen worden door 1 ouder gebracht of gehaald. Ouders houden onderling 1,5m
afstand. Graag ook gebruik maken van de parkeerplaats, zodat niet iedereen bij de
fietsenstalling hoeft te staan. Dringend advies van de overheid is dat ouders bij het
brengen/halen ook een mondkapje dragen.
Eén van de maatregelen is dat we de klassen gescheiden moeten houden. Dit betekent
het volgende:
o We hanteren een ruimere inloop vanaf 8:15 uur. Ouders kunnen hun kind
gedagzeggen aan de overkant van de straat of bij de fietsenstalling. Alle kinderen
gaan direct naar binnen en blijven niet op het plein hangen.
o Tijdens pauzes gaan de groepen gescheiden naar buiten en binnen (via
verschillende ingangen) en spelen alleen met de eigen groep op een aangegeven
plek.
o We hanteren ruimere eindtijden. De groepen gaan gescheiden naar huis. Om
14:20 uur gaat eerst groep 7/8 naar huis, vervolgens de andere groepen van
hoog naar laag. Ouders van jonge kinderen zijn om half 3 ruim op tijd. De
brigadiers zijn vanaf 14:15 uur nodig. Graag de kinderen zo snel mogelijk
overzetten en niet wachten op andere groepen. Dit geldt voor de oversteekplaats
op school en ook bij de rotonde. We vragen de kinderen van hogere groepen
zoveel mogelijk zelfstandig naar school te komen.
o Plusklas: juf Martine zal niet fysiek lesgeven aan de plusklas, omdat er in de
plusklas kinderen uit verschillende groepen zitten. De kinderen krijgen online
opdrachten en in de klas is er tijd en ruimte om hieraan te werken.
o Zoals in eerste instantie al na de kerstvakantie zou gebeuren, zal groep 2
gesplitst worden. We krijgen dan een groep 1/2 en een groep 2/3. Deze groepen
blijven gescheiden van elkaar. Dit betekent dat groep 2 niet fysiek samen les kan
krijgen zoals op de ochtenden de bedoeling was.
o Groep 4 en 5 zullen alle dagen gescheiden les krijgen, zodat ze niet 1 cohort
vormen. Op dinsdag zal groep 4 les krijgen van Gerrie Boelen.
Alle leerkrachten en leerlingen van groep 7/8 vragen we in de gangen een mondkapje
te dragen. In de klas mag deze af. Er zal zo min mogelijk beweging in de gangen zijn.
De leerlingen van groep 6, 7 en 8 werken in het lokaal op hun eigen werkplek.
Externen die in dienst zijn voor de ontwikkeling van het kind zullen in principe weer op
school zijn. Onze logopediste heeft ouders persoonlijk benaderd met een aantal opties.
Zij zal in ieder geval tot 1 maart niet fysiek op school aanwezig zijn.
De invulling van de gymlessen zal volgende week met elkaar afgestemd worden. We
vinden het belangrijk dat kinderen veel bewegen en zullen daar zeker aandacht aan
besteden. Binnen gymmen (in de gymzaal) is momenteel niet mogelijk.
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De verschillende activiteiten die op de jaarplanning staan zullen per keer bekeken
worden om te zien wat mogelijk en haalbaar is.
Bij een verjaardag mag er een verpakte traktatie uitgedeeld worden. Graag even met
de leerkracht afstemmen wanneer het kind gaat trakteren en hoe dit georganiseerd kan
worden. Ouders kunnen helaas niet mee de school in.
Graag maandag alles wat aan schoolmateriaal thuis is weer meegeven naar
school. S.v.p. ook de chromebooks opladen, zodat ze maandag in de klas
gebruikt kunnen worden.

We rekenen erop dat ouders en team weer samen optrekken in het naleven van bovenstaande
regels om ervoor te zorgen dat iedereen zich veilig in en om de school kan bewegen.
Wat zijn de regels als mijn kind klachten heeft?
Voor deze regels verwijs ik u, voor nu, naar de kopjes ‘Veiligheid voorop’ en ‘Wat zijn de regels
als mijn kind klachten heeft’ in de brief van het bestuur die u vanochtend van mij heeft
ontvangen. Daarbij is het belangrijk 2 dingen te vermelden:
• nu mogen kinderen met milde verkoudheidsklachten naar school. Hier zijn vragen over
gesteld aan het Outbreak Management Team (OMT). Er is ons verteld dat er een
mogelijkheid bestaat dat die regel wordt aangepast en dat daar vandaag iets over
bekend zal worden. Mocht de regel aangepast worden, dan ontvangt u hierover zo
spoedig mogelijk bericht.
• Verder heeft de GGD aangegeven dat ze werken aan een nieuwe beslisboom. School en
ouders kunnen die gebruiken om te bepalen wanneer een kind wel of niet naar school
mag. Zodra de nieuwe beslisboom beschikbaar is, zal ik u die toesturen.
Onderwijs als mijn kind thuis zit
Hoe we dit precies vorm gaan geven, stemmen we komende week in het team af. U ontvangt
hierover zo spoedig mogelijk bericht.
Luizencontrole
U zult begrijpen dat er voorlopig geen luizencontrole zal plaatsvinden. Wilt u de haren van uw
kinderen zelf controleren.
Adviesgesprekken groep 8
Op maandag 1 maart en woensdag 3 maart zullen de adviesgesprekken voor de leerlingen van
groep 8 plaatsvinden. Deze gesprekken vinden online met ouders en leerling plaats. U ontvangt
t.z.t. van de leerkrachten informatie over hoe u zich hiervoor kunt inplannen.
Carnaval
In de jaarplanning stond dat we vrijdag 12 februari carnaval zouden vieren. Deze viering
verplaatsen we naar vrijdag 19 februari (de vrijdag voor de voorjaarsvakantie). De kinderen
mogen de hele dag verkleed naar school komen. Wel vragen we alle attributen en accessoires
thuis te laten. We vieren dan op de middag carnaval in de eigen groep.
Herinnering
Zoals al eerder aangekondigd zal de studiedag die op dinsdag 9 februari stond ingepland, niet
doorgaan. Alle kinderen gaan die dag gewoon naar school.
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Vakantierooster 2021-2022
Het definitieve vakantierooster voor schooljaar 2021-2022 is beschikbaar en zal ook op de
website geplaatst worden.
Herfstvakantie
18 oktober t/m 22 oktober 2021
Kerstvakantie
27 december 2021 t/m 7 januari 2022
Voorjaarsvakantie
21 februari t/m 25 februari 2022
Pasen
18 april 2022
Koningsdag
27 april 2022
Meivakantie
25 april t/m 6 mei 2022
Hemelvaartsdag + vrijdag 26 mei en 27 mei 2022
Pinksteren
6 juni 2022
Zomervakantie
11 juli t/m 19 augustus 2022
Vakantierooster 2020 – 2021
Voorjaarsvakantie
20 februari t/m 28 februari 2021
Pasen
5 april 2021
Meivakantie
26 april t/m 9 mei 2021i
Hemelvaartsdag + vrijdag 13 mei en 14 mei 2020
Pinksteren
24 mei 2021
Zomervakantie
9 juli t/m 22 augustus 2021
Daarnaast zijn er nog 2 studiedagen ingepland op: maandag 17 mei en woensdag 23 juni.

