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Eindhoven, 03-09-202 

Betreft: opening schooljaar en coronamaatregelen  

 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

Aanstaande maandag 06 september mogen we alle kinderen weer op school ontvangen. Alle 

teamleden hebben de laatste vakantieweek weer hard gewerkt alles klaar te maken voor de start van 

het nieuwe schooljaar. We hebben er allemaal weer ontzettend zin in!  

 

Voor de zomervakantie communiceerden wij dat we u voor aanvang schooljaar 2021-2022 op de 

hoogte zouden stellen van de geldende coronaprotocollen en de maatregelen die we op dit moment in 

de school moeten treffen. In het laatste coronaprotocol (d.d. 31-08-2021) zijn nauwelijks wijzigingen 

t.o.v. het protocol van voor de zomervakantie. Dit betekent helaas ook dat we nog geen ouders in de 

school kunnen ontvangen en terughoudend moeten zijn met oudercontacten. Op uitnodiging van 

directie of de leerkracht zijn ouders welkom in de school.  

 

We zetten de belangrijkste te treffen maatregelen nog een keer voor u op een rijtje: 

- Ouders blijven onder aan het bordes bij het halen/brengen.  

- Er is een inloop voor de kinderen tussen 08:15 en 08:30 uur. De leerkrachten van de groepen 1/2 

komen de kinderen uit de kleutergroepen om 08:25 uur ophalen op het bordes.  

- Graag alle kinderen uiterlijk om 08:30 uur in de klas zodat de lessen op tijd kunnen starten.  

- We maken nog steeds gebruik van gespreide eindtijden: de groepen 1-2: 14:45 uur (ma, di, do) of 

12.00 uur (woe, vr); de groepen 3-4: 14:50 uur (ma, di, do) of 12:05 uur (woe, vr); de groepen 7-8 

14.55 uur (ma, di, do) of 12.10 uur (woe, vr) en de groepen 5-6: 15:00 uur (ma, di, do) of 12:15 uur 

(woe, vr).  

- Graag verwijs ik u naar de beslisboom bij ziekte kinderen, welke opgenomen verderop in deze brief 

(of via: https://www.boink.info/beslisboom). Deze beslisboom hanteren wij wanneer kinderen op 

school klachten hebben die bij het coronavirus passen. Wij vragen u de beslisboom ook zelf goed te 

bekijken.   

 

Informatieavonden  

De informatieavonden van maandag 13-09 en dinsdag 14-09 zullen helaas nog niet doorgaan. Het 

blijkt niet mogelijk de 1,5 meter in de school conform protocollen te handhaven. De 

groepsleerkrachten zullen alle ouders per mail voorzien van praktische informatie met betrekking tot 

de groepen. Vragen naar aanleiding van die mail vanuit de groepsleerkrachten kunnen uiteraard aan de 

leerkracht(en) gesteld worden tijdens de eerste ronde oudergesprekken (29 en 30 september 2021). 

Deze zullen wel fysiek doorgang vinden. Hierover ontvangt u op een later moment meer informatie.  

 

Tenslotte sluit ik graag af u te bedanken voor het in ons gestelde vertrouwen. Ook dit schooljaar zullen 

wij met het team van basisschool ’t Palet hard werken om het beste uit uw kind(eren) te halen.  

 

Graag (lekker uitgerust) tot ziens op maandag 06 september.  

 

 

Met vriendelijke groet, 

mede namens team bs. ’t Palet 

 

Ruben Adriaans 

Directeur 

https://www.boink.info/beslisboom
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