
        

 
 
Welkom in dit nieuwe schooljaar. Wat fijn dat we 
weer beginnen en iedereen weer zien! 
We starten met een korte  nieuwsbrief.  
 

Klaar voor de start 
Dit jaar starten we weer met 10 groepen en hebben 
we voldoende leerkrachten, ondersteuners en 
leerkrachten in opleiding om alle groepen elke dag 
een plezierige en leerzame dag te bieden. 
In de vakantie is hard gewerkt om elk klaslokaal 
helemaal tiptop in orde te maken. De boeken, 
schriften, pennen en kleurpotloden zijn besteld, de 
tafels en stoelen staan op hun plaats, de namen 
staan op de schriften, de eerste lessen zijn 
voorbereid en op elke tafel liggen de werkjes klaar. 
Vanaf maandag zijn ook de kinderen er weer; we zijn 
compleet! 
 

 
Corona 

Corona is nog niet weg, de kans dat er zullen 
periodes met meer besmettingen komen.  Sommige 
maatregelen die we de afgelopen jaren toepasten 
zullen blijven.  

Op schooldagen beperken wij het aantal 
aanwezige volwassenen: 

• Alleen ons eigen team, vaste vak-leerkrachten 

en vaste vrijwilligers werken op school 

• Ouders zijn welkom op school op afspraak, 

wanneer het niet noodzakelijk is blijft u dan 

buiten. 

We nemen extra hygiene maatregelen: 
• Er wordt regelmatieg handen gewassen door 

iedereen aanwezig op school 

• Er wordt goed geventileerd 

We houden meer afstand: 
• Komen door twee ingangen naar binnen 

We zijn alert op gezondhgeidsklachten bij 
onze collega’s en bij leerlingen. 
• Leerlingen en collega’s met Corona blijven het 

gestelde aantal dagen thuis. 

• Collega’s doen regelmatig een Coronatest 

doen en blijven thuis zolang nodig. 

We proberen het leven op school zo normaal 
mogelijk door te laten gaan. We stimuleren een fijne 
sfeer in de klas en proberen goed met ouders te 
communiceren, over de ontwikkeling van uw kind 
en natuurlijk ook over het coronavirus en de 
aanpassingen in het land en op school.  

 
Gym maandag 
Maandag gymen de groepen 7/8 en 5/6. Fijn als de 
kinderen hun gymkleding(T-shirt, korte broek en 
gymschoenen)  al bij zich hebben!   
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
Op tijd op school. 
Het is echt belangrijk dat kinderen op tijd op school 
zijn, voor uw kind zelf, maar ook voor de andere 
leerlingen van de klas die al begonnen zijn. Een 
goede start maakt voor ons allemaal een goede dag! 
 
Inloop: 8.20 – 8.30 
Om 8.30 gaan de deuren dicht. We verwachten 
iedere leerling om 8.30 in de klas en gestart met 
een werkje! 
 
Maandag informeren wij onze leerlingen en u  over 
een nieuw systeem waarmee wij al onze leerlingen 
(en ouders!!),door middel van groene en rode 
smileys,  
op een positieve manier willen stimuleren om op 
tijd op school te zijn.  

 


