
 

 

i                                    nieuwsbrief  extra: 27 augustus 2021 

 

Ook vanaf deze plaats van harte welkom in dit nieuwe cursusjaar. Met elkaar 

willen we, ondanks alle corona maatregelen, er ook dit keer een mooi jaar van 

maken! 

 

 

Beste ouders, 

 

A.s. maandag 30 augustus mogen de kinderen weer naar school komen. Wij kijken er naar 

uit en hebben er zin in. Helaas hebben we nog steeds te maken met verschillende corona-

gerelateerde zaken. De belangrijkste, praktische dingen voor onze school zetten we in deze 

nieuwsbrief voor u op een rijtje. Zaken als de 1.5 meter afstand voor volwassenen 

onderling (zowel personeel als ouders), het handen wassen en goed ventileren gelden nog 

steeds.  

 

Brengen/halen 

De kinderen kunnen nog steeds niet in school gebracht worden en we blijven dat doen 

zoals voor de vakantie. 

De groepen 7 en 8 gaan via de buitentrap aan de voorkant van de school naar binnen en 

buiten, de groepen 5 en 6 doen dat via de buitentrap aan de pleinkant. 

De groepen 3 en 4 komen via de hoofdingang naar binnen en gaan via de achteruitgang 

naar buiten. 

Groep 1/2a komt via de hoofdingang naar binnen, de groepen 1/2b en 1/2c via de ingang 

naast de zandbak en groep 1/2d via de ingang aan de achterkant van de zandbak. De 

kleuters gaan via de deur van het lokaal aan het eind van de ochtend/middag naar buiten. 

Maandag 30 augustus mogen de kinderen die voor het eerst naar de Beatrixschool gaan 

natuurlijk door hun ouders binnengebracht worden; dit kan van 8.10- tot 8.20 uur. 

 

Wel of niet naar school? 

Bijgevoegde beslisboom helpt u te bepalen of uw kind gewoon naar school kan. Bij twijfel 

kunt u altijd even bellen. 

 

Cohorten 

Evenals voor de vakantie vormt een klas/groep voor ons een cohort en houden we die 

zoveel mogelijk afzijdig van andere groepen. Mocht er binnen een groep iemand positief 

getest zijn dan geldt nog steeds dat die groep in quarantaine moet. Dit geldt niet voor 

kinderen die in de 6 maanden daarvoor corona gehad hebben. Kinderen die in quarantaine 

gaan krijgen in principe na twee dagen online les. 

 

 

 


