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Afstand en toch dichtbij 
We vinden het fijn dat we zijn gestart en hebben een aantal van u al ontmoet aan de rand van 

het schoolplein of bij het hek van de kleuters. In tijden van Corona vragen we u om buiten het 

hek van het schoolplein te blijven bij het halen en brengen van de kinderen. We kunnen ons 

echter voorstellen dat u soms wat met de juf of meester wilt bespreken voor aanvang van de 

schooldag of aan het einde van de schooldag. We vragen u dan om rond 08.10 uur te bellen met 

school. Juf Anja zal uw boodschap doorgeven aan de leerkracht. Indien u de leerkracht zelf wil 

spreken, kan juf Anja hierover met u en de groepsleerkracht een afspraak maken. De leerkracht 

kan dan bijvoorbeeld iets eerder (08.20uur) naar buiten komen om met u te spreken. We hebben 

de wens om 08.30uur te starten met ons onderwijs. We gaan bij zeer dringende gevallen een 

gesprek in school voeren en ook dan maken we daarvoor met u een afspraak. Die gesprekken 

zullen incidenteel plaatsvinden. We hopen op uw begrip en medewerking. 

 

 

Startgesprekken 
We zijn supergoed gestart 

door middel van de 

startgesprekken. In de 

afgelopen week hebben we 

heel veel ouders en kinderen 

kunnen spreken. We hebben 

dat zelf als enorm prettig 

ervaren. De kinderen geven 

ons aan dat ze het fijn vonden 

om een moment met de 

eigen leerkracht te hebben 

gehad. U heeft ons verteld 

dat u het ook een mooie start 

van het schooljaar vindt door 

te starten met een 

driegesprek. Dank voor uw 

betrokkenheid. 

 

*** 

 
Groep 1-2 

Informatieavond 
Helaas kunnen we de 

informatieavond van dinsdag 

8 september niet laten 

doorgaan vanwege Corona. 

We zullen u in de nieuwsbrief 

zoveel mogelijk informatie 

geven en nodigen u van harte 

uit om aan ons door te geven 

welke info u graag wilt lezen. 

De groepsleerkrachten zullen 

u via de eigen groepsmail op 

de hoogte houden van 

informatie uit de eigen groep. 

In deze nieuwsbrief in ieder 

geval al wat foto’s van de 

eerste lesweek.  
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Voorkom verspreiding van het virus (op scholen) 
Om ervoor te zorgen dat de verspreiding van het nieuwe coronavirus zo laag mogelijk blijft, is het 

belangrijk dat we de volgende maatregelen opvolgen:  

 Heb je milde klachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of 
verhoging tot 38 graden Celsius? En/of heb je plotseling verlies van reuk of smaak? Laat je 
testen* en blijf thuis tot de uitslag van de test bekend is. Heb je ook koorts en/of 
benauwdheid? Iedereen in het huishouden blijft thuis. 

 Als iemand in het huishouden positief is getest op COVID-19, blijft Iedereen in het huishouden 
thuis. Krijg je klachten? Dan laat je je testen. 

 Pas goede hygiëne toe (was vaak je handen met water en zeep, hoest en nies in de binnenkant 
van je elleboog, gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi ze daarna weg) 
zowel thuis als op school. 
 

Let op: kleine kinderen die verkouden zijn hoeven niet altijd getest te worden. Testen is nodig als 

zij:  

 een contact zijn van iemand die besmet is met het nieuwe coronavirus 

 deel uitmaken van een uitbraakonderzoek 

 andere klachten hebben die bij het nieuwe coronavirus passen.  
 

Kinderen van 0 tot 4 jaar met neusverkoudheid mogen naar het kinderdagverblijf of de 

gastouderopvang, als zij geen koorts hebben. En kinderen die in groep 1 of 2 zitten van de 

basisschool mogen met verkoudheidsklachten naar school en naar de buitenschoolse opvang, als 

zij geen koorts hebben.  Dit geldt niet als kinderen contact hebben gehad met een patiënt die het 

nieuwe coronavirus heeft of als er iemand in het huishouden van het kind is met koorts of 

benauwdheid.  

 

Het kind moet dan thuisblijven en het is belangrijk om het kind te laten testen. Kinderen die  

hoesten, benauwd zijn of andere klachten hebben die bij COVID-19 kunnen passen, moeten 

thuisblijven tot de klachten over zijn. Kinderen kunnen op verzoek van de ouders getest worden. 

Neem contact op met de huisarts als je kind ernstige klachten heeft.  

 

Het is bekend dat jonge kinderen vaak verkouden zijn. Maar het aantal kinderen dat besmet raakt 

met het nieuwe coronavirus is laag.   

 

Samenwerkend leren 

Wist u dat…. 

De groepen onderling intensief met elkaar samenwerken? De leerlingen van twee groepen zijn aan 

elkaar verbonden. De oudere leerling is de tutor van de jongere leerling. We verwachten van deze 

samenwerking dat de tutor bijvoorbeeld een reken of spelling-uitleg geeft aan de tutor-leerling. Het 

kan ook zijn dat kinderen samen lezen. De gedachte achter samenwerkend leren is dat zowel de 

zwakke als de sterke kinderen hiervan leren. De zwakke leerlingen, doordat ze uitleg krijgen en 

aangemoedigd worden. De sterke leerlingen, omdat zij de stof op een hoger niveau leren beheersen 

als ze het aan anderen uitleggen. 
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Belangrijke data 

16 okt 

 

Studiedag en 

de leerlingen 

zijn vrij 

 

 

19 

t/m 

23 okt 

 

Herfstvakantie 
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Sporttalent  
We zijn deze week gestart 

met de sportieve pauze. In 

goede samenwerking met de 

medewerkers van Sporttalent 

zijn er afspraken gemaakt en 

stemmen we werkwijzen op 

elkaar af. Als uw kind 

overblijft, is een inschrijving 

bij Sporttalent nodig. Die 

inschrijving kunt u regelen bij 

juf Anja. 
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