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Welkom! 
 
 
Maandag a.s. gaat de school, na een hopelijk voor iedereen prettige zomervakantie, weer van start. Wij 
hebben zin om weer aan de slag te gaan! Middels deze nieuwsbrief informeren wij u over de start van het 
nieuwe schooljaar. 
 
Richtlijnen basisonderwijs  
Het Coronavirus is helaas nog niet verdwenen uit onze maatschappij. Ondanks het feit dat er allerlei 
opvattingen zijn over maatregelen en de effectiviteit daarvan, blijven wij dicht bij de maatregelen van de 
Rijksoverheid. Het protocol voor het basisonderwijs is onlangs met ons gedeeld en dat is onze leidraad om 
de start van het nieuwe schooljaar vorm te geven.  
 
Voorzorgsmaatregelen  
Het blijft van belang dat we ons houden aan de basisregels.  
• Volwassenen houden 1,5 meter afstand tot elkaar; voor de kinderen geldt dit niet.  
• Iedereen (volwassenen en kinderen) reinigt regelmatig zijn/haar handen. • Hoesten en niezen in de 
ellenboog. • We schudden geen handen.  
• We gebruiken papieren zakdoekjes en handdoekjes en gooien deze na gebruik meteen weg.  
• We hebben extra aandacht voor hygiëne en schoonmaak.  
 
Mag mijn kind met een verkoudheid naar school?  
Voor alle kinderen van de basisschool geldt dat zij bij een neusverkoudheid naar school mogen, behalve:  
• Als het kind koorts heeft, veel hoest of benauwdheidsklachten heeft. Bij twijfel blijft een kind thuis. Het 
advies om uw kind te laten testen blijft van kracht.  
• Als het kind positief getest is.  
• Als een huisgenoot van het kind positief getest is. Als het kind een nauw contact is van een patiënt met 
een bevestigde COVID-19 infectie. Als een kind gedurende de dag klachten krijgt, nemen wij contact met 
u op en zullen wij u vragen uw kind op te halen.  
 
Positief getest 
Laat u uw kind testen? Dan vernemen wij graag de uitslag van u.  
Wanneer een kind, maar ook een leerkracht, positief test op COVID-19, dan is er altijd contact met de 
GGD. Zij geven richting aan de vervolgstappen. Vervolgens bespreekt de directie met het bestuur wat voor 
de veiligheid van de kinderen en van onze medewerkers besloten moet worden. Kunnen de kinderen of de 
leerkracht(en) naar school blijven komen of is er toch een quarantaineperiode nodig?  
 
Bent u in een gebied geweest met een negatief reisadvies? 
Iedereen die terugkomt uit een land met een oranje of rood reisadvies, wordt dringend geadviseerd 10 
dagen in quarantaine te gaan. Wij vernemen graag via de schoolapp van u als uw kind(eren) niet naar 
school kan/kunnen komen.  
 
Ouders niet in de school en in de klas  
Omdat volwassenen nog immer onderling de 1,5 m afstand in acht moeten nemen, kunnen we, gezien het 
grote aantal ouders, u nog niet toelaten op het schoolplein en in het schoolgebouw. U mag als 
ouder/verzorger daarom maandag a.s. niet het schoolplein op of het schoolgebouw in als u uw kind(eren) 
naar school brengt of komt ophalen. U neemt afscheid van uw kind(eren) voordat zij het schoolplein op of 
het schoolgebouw in gaan. Bij alle ingangen zijn voldoende leerkrachten aanwezig om de kinderen naar 
het juiste lokaal te begeleiden. Als de richtlijnen m.b.t. de onderlinge 1,5 m afstand veranderen, zullen wij u 
informeren over wat dit betekent voor het toelaten van ouders op het schoolplein en in de school.  



Looproutes 
 

Hieronder kunt u zien van welke ingang uw kind(eren) gebruik kan maken. 

 De groepen 1&2 via het schoolpleinhek aan de Delflandlaan. 
 De groepen 3&4 via de hoofdingang aan de Scheltuslaan. 
 De groepen 5&6 via de nooddeur gymzaal aan de Scheltuslaan.  
 De groepen 7&8 via de ingang van het schoolplein.  

 

Gymrooster 
 
 

Maandag Dinsdag  Donderdag Vrijdag 

08:35-09:25: 5B   08:35-09:25: 3/4 08:35-09:25: 3/4   08:35-09:25: 7A  

09:25-10:15: 6 09:25-10:15: 3/4 09:25-10:15: 3/4    09:25-10:15: 7B 
10:15-11:05: 6  10:15-11:05: 3/4 10:15-11:05: 3/4    10:15-11:05: 8 

11:05-11:55: 7A 11:05-11:55: 5A 11:05-11:55: 5B     11:05-11:55: 8 

       

13:00–13:40: 7B 13:00-13:40: 1 13:00-13:40: 5A    

13:40-14:20: 8 13:40-14:20: 1 13:40-14:20: 6     

14:20-15:00: 8 14:20-15:00: 2 14:20-15:00: 6      

  
 
 

Kom lopend of kom op de fiets naar school 
 
Wij vragen u om lopend of op de fiets naar school te komen. Kunt u echt uw 
kind niet lopend of op de fiets naar school brengen of ophalen, dan vragen 
wij u de doorstroom te bewaren en uw auto juist te parkeren. 
 
Laat oudere kinderen zoveel mogelijk alleen naar school komen  
en naar huis gaan.  
 
 
 
 

Toestemming publiceren beeldmateriaal 
 

Onder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) heeft onze school toestemming nodig 
voor het publiceren van beeldmateriaal van uw kind(eren). Het gaat hierbij dan om het gebruik van 
beeldmateriaal binnen social school en de website van school.  

Instellen/aanpassen beeldgebruikvoorkeuren via Social Schools 
Dit kan zowel in de webversie als in de app. 



In de webversie 

1. Kies in het menu voor 'Administratie'. De naam van je kind of kinderen worden zichtbaar. 

 

2. Kies het kind waarvoor je de beeldgebruikvoorkeuren wilt instellen. 
3. Linksonder vind je de sectie 'Beeldgebruikvoorkeuren': 

Afbeelding: kindscherm in administratie 

 
 

Betekenis van de iconen: 

 groen vinkje = toestemming 
 rood kruisje = geen toestemming 
 vraagteken = geen voorkeur opgegeven 

4. Met het potloodje kun je per type aangeven of je toestaat of niet. 
5. (Later) wijzigen doe je ook met het potloodje. 

 

In de mobiele apps 

1. Klik onderaan op 'Administratie'. 
2. Kies het kind door op de naam te klikken. 
3. Klik op 'Beeldgebruikvoorkeuren': 

Afbeelding: beeldgebruikvoorkeuren in app 

 



4.  

 
 

Betekenis van de velden: 

 blauwe Ja = toestemming 
 blauwe Nee = geen toestemming 
 witte achtergrond = (nog) geen voorkeur opgegeven 

5. Druk op 'Bewaar' als je klaar bent met instellen.  
6. Wijzigen kan later altijd nog door de andere keuze te maken. 

 

 

Telefoonnummers 
 

Binnen Social Schools kunt u aangeven of uw telefoonnummer wel of niet te zien is door andere ouders. U 
heeft binnen Social Schools ook de mogelijkheid om aan te vinken dat deze alleen zichtbaar is voor de 
leerkracht. Wij vragen u om, mocht uw nummer niet voor anderen zichtbaar zijn, gebruik te maken van 
deze optie. Op deze wijze beschikt de leerkracht over de meest recente telefoonnummers. 

 

Vakantierooster en vrije dagen 
 

Herfstvakantie  Ma 18 oktober 2021  Vrij 22 oktober 2021  

Kerstvakantie  Ma 27 december 2021  Vrij 7 januari 2022  

Voorjaarsvakantie  Ma 28 februari 2022  Vrij 4 maart 2022  

Goede vrijdag / 2de Paasdag Vrij 15 april 2022 Ma 18 april 2022 



Meivakantie  Ma 25 april 2022 Vrij 6 mei 2022  

Hemelvaartvakantie   Do 26 mei 2022  Vrij 27 mei 2022  

Tweede Pinksterdag  Ma 6 juni 2022   

Zomervakantie  Ma 11 juli 2022 Vrij 19 augustus 2022  

 

Studiedagen 

Woensdag 6 oktober 2021 Woensdag 16 februari 2022 

Maandag 25 oktober 2021 Maandag 7 maart 2022 

Vrijdag 19 november 2021 Woensdag 25 mei 2022 

 Woensdag 22 juni 2022 

 

Vrije middagen 

Vrijdag 24 december 12:00 uur vrij 

Donderdag 14 april 14:00 uur vrij 

Vrijdag 8 juli 12:00 uur vrij 

 

 

 

 


