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De scholen gaan weer beginnen 

Maandag 31 augustus starten we ons schooljaar op met mooie gesprekken tussen kind, ouder en 

leerkracht. Die gesprekken vinden we van grote waarde. Ze helpen ons om, samen met u, een 

goede start te kunnen maken met het onderwijs aan de kinderen. We vinden het dan ook 

belangrijk dat we ALLE kinderen met een ouder mogen ontvangen.  

 

Voor de zomer heeft u de indeling van de dag al ontvangen en u 

weet dus al wanneer wij u met uw kind verwachten. Vandaag 

ontvangt u opnieuw de indeling en daarop kunt u, opnieuw, goed 

terugvinden hoe laat we u verwachten. Iedere leerkracht nodigt 

kind en ouder uit, dus check goed hoe laat u aan de beurt bent en 

zorg er voor dat u vijf minuten voor uw afspraak in school 

aanwezig bent.  

 

We volgen de richtlijnen van het RIVM en dat maakt dat we u daar graag al over informeren. U 

weet dan immers wat u kunt verwachten en wat we van u verwachten.  

 

Op het schoolplein zullen we pionnen plaatsen die aangeven waar u in de rij kunt gaan staan  

waarbij we 1,5m afstand in acht nemen. Bij de voordeur ontvangt een collega u en die collega zal 

u vragen stellen i.v.m Corona. De (triage)vragen hebben we als bijlage bijgesloten. U kunt ze al 

doorlezen.  

 

In het gebouw hanteren we de afstandsregel en zijn er hygiënafspraken. In het gebouw vragen 

we u direct uw handen te desinfecteren. Eén van onze teamleden zal dit aan u vragen en toezien 

dat u de handen desinfecteert.  

 

Bezoekers van de groepen 1,2 en 3 kunnen in de gang plaatsnemen aan een tafel buiten de klas 

en worden door de leerkracht naar binnen geroepen. U verlaat de school via de achteruitgang en 

de poort aan de achterzijde van de school.  

 

Bezoekers voor de groepen 4,5,6,7 en 8 gaan via de trap bij de hoofdingang naar boven. Boven is 

er gelegenheid om buiten de klas aan een tafel plaats te nemen. Eén van onze teamleden zal u 

daar de weg wijzen. Na uw bezoek aan de groepen 4, 5 en 6 verlaat u de school via de trap aan 

de achterzijde van het gebouw. U gaat dan via de achteruitgang en de poort de school uit. Na uw 

bezoek aan de groepen 7 en 8 verlaat u de school via de gymuitgang.  

 

Tijdens de gesprekken houden de leerkrachten 1,5m afstand tot u. We geven u geen hand.  

 

Samen kunnen we ervoor zorgen dat de gesprekken kunnen plaatsvinden. We gaan er dan ook 

vanuit dat u de regels respecteert en zult nakomen. Alleen dan kunnen we u ontvangen in de 

school.  

 

Als u de triage-vragen leest en u merkt op dat u niet naar school kunt komen, willen we graag op 

de hoogte worden gebracht. Belt u dan direct maandagochtend naar school? 

BELANGRIJK  
 

Lunchpauze 

 
Groepen 1,2,3,6 en 8 

11.30-12.30uur 

Als uw kind op school blijft, 

heeft het van 11.30uur tot 

12.15 uur bij Sporttalent een 

sportieve pauze (mits uw kind 

is ingeschreven). Groep 1,2 en 

3 speelt op het kleuterplein. 

Groep 6 en 8 op het 

schoolplein voor de school. 

Uw kind eet van 12.15uur tot 

12.30uur met de leerkracht. 

Blijft uw kind niet op school? 

Dan eet uw kind thuis en 

wordt het om 12.30uur op 

schoolverwacht. 

Groepen 4,5 en 7 
Als uw kind op school blijft, 

eet uw kind van 12.00uur tot 

12.15uur met de leerkracht. 

Uw kind heeft een sportieve 

pauze van 12.15uur tot 13.00 

uur bij Sporttalent (mits uw 

kind is ingeschreven). De 

kinderen spelen op het 

schoolplein voor de school. 

Blijft uw kind niet op school? 

Dan is uw kind een uur vrij en 

komt het naar huis om te 

eten. We verwachten uw kind 

weer om 13.00uur op school. 

*** 

We vinden het NIET wenselijk 

dat kinderen rond de school 

hangen als ze geen sportieve 

pauze volgen. Kinderen 

moeten dan naar huis.  
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Protocol  
We hebben tot de zomer een prettige samenwerking met u, onze ouders, ervaren. Het is goed 

om te zien dat u de regels in acht nam en buiten het hek van het schoolplein bent gebleven. 

Dat zal vast even wennen zijn geweest voor sommige ouders. In het nieuwe schooljaar zullen 

we met diezelfde regels starten. We hanteren het protocol dat in mei is opgesteld.  

 

 

Zwemmen 
Groep 5 en 6 heeft zwemles op vrijdag. De zwemles vindt plaats om de week en op de oneven 

weeknummers. Op 11 september is de eerste zwemles.  

 

Ouders 
We kunnen ons voorstellen dat u graag in school wilt zijn. Helaas zijn we daartoe erg beperkt. 

Martha van Wijhe is onze medewerkster Ouderbetrokkenheid en zij is op maandag en dinsdag 

goed bereikbaar per telefoon. Mocht u vragen hebben over opvoeding of andere zaken waar 

u hulp bij kunt gebruiken, kunt u die altijd bij haar stellen.  

 

Wilt u contact met de groepsleerkracht? U kunt altijd een mail sturen. U kunt tevens na 

schooltijd naar het school telefoonnummer bellen en de leerkracht aan de telefoon vragen. In 

sommige gevallen zullen er gesprekken plaatsvinden op school. We proberen die 

contactmomenten echter zoveel mogelijk te beperken. We hopen op uw begrip.  

 

De ouderavond, de eerste informatieavond van het schooljaar, kunnen we niet door laten 

gaan vanwege de maatregelen rondom Corona. We hopen dat het startgesprek al veel 

helderheid zal bieden en ons allemaal een goede start van het schooljaar brengt.  

 

Op tijd naar school = op tijd uit bed! 
Komende week zullen de kinderen (en u) opmerken dat ze moeten wennen aan 

het nieuwe ritme na de vakantie. We hebben daar alle begrip voor. We 

verwachten de kinderen echter wel op tijd op school en we kunnen ons 

voorstellen dat u ze daar mee kunt helpen. Wilt u ervoor zorgen dat de kinderen 

in de avond op tijd naar bed gaan zodat ze ‘s morgens weer fris en fruitig de dag kunnen 

starten? Dan hebben ze in de ochtend ook echt even uw hulp nodig om tijdig naar school te 

vertrekken. Uw rol in het tijdig op school zijn is belangrijk.  

 

Ochtend  08.25 uur bij de poort  
08.25 uur op het schoolplein  

Kleuters en ouders   
Leerlingen vanaf groep 3 

Middag  12.25 uur bij de poort 
12.25 uur op het schoolplein  
12.55 uur op het schoolplein  

Kleuters en ouders  
Leerlingen van groep 3, 6 en 8 
Leerlingen van groep 4, 5 en 7 

 

Tot maandag allemaal ;)  

Gymrooster 
 

Maandag Dinsdag Woensdag 
Donderda

g 
Vrijdag 

08:30 – 09:15  3 3 7 7 

09:15 – 10:00  7 1/2a 6 4 

10:00 – 10:45  1/2a 1/2b 5 3 

10:45 – 11:30  1/2b  4  

Sporttalent      

12:45 – 13:30 6     

13:30 – 14:15 5 8a  8a 8a 

14:15 – 15:00 4 8b  8b 8b 
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Groep 8 en gesprekken 

De leerkrachten van groep 8 

zijn niet allen maandag maar 

ook dinsdagochtend met 

ouder en kind in gesprek.  

 

 
 

De kinderen van groep 8 

beginnen om die reden 

dinsdag als de gesprekken zijn 

afgerond om 10.00uur met 

het onderwijs. We 

verwachten ze dus op dat 

tijdstip op het schoolplein 

waar de meester en de juf 

hen zullen ophalen. 

 

Fijn schooljaar gewenst 

We hebben er enorm veel zin 

in om weer met de kinderen 

te kunnen starten. We 

merken op dat Corona niet is 

vertrokken en nog een rol 

speelt en gaan daar volgens 

de richtlijnen mee om. We  

gaan ervan uit dat we daar 

samen met u en de kinderen 

een weg in zullen vinden.  

 

We wensen iedereen een 

heel fijn schooljaar toe.  

 

 


