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De eerste week 
De eerste normale schoolweek is eindelijk weer begonnen. Er hangt een leuk, gemoedelijk sfeertje op school. Deze 
week mochten iedereen voor het eerst weer tegelijk naar school en de kinderen waren blij om elkaar en mij weer te 
zien. 

We hebben alle nieuwe afspraken met de kinderen doorgenomen en het is grappig om te zien hoe snel die 
opgepakt worden. De kinderen wennen heel snel aan de nieuwe situatie. 

Sommige afspraken en de regels blijven we herhalen in de nieuwsbrief, omdat er af en toe toch nog 
onduidelijkheden zijn.  

RIVM Regels 

Mag mijn kind met ziekteverschijnselen naar school? 

Nee, dat mag echt niet. Het RIVM adviseert bij verkoudheid, hoesten of koorts thuis te blijven. 

• Als er klachten zijn bij uw kind zoals omschreven door het RIVM, namelijk verkoudheidsklachten als 
hoesten, niezen óf koorts dan moet hij/zij thuis blijven tot 24 uur nadat de klachten zijn verdwenen. 

• Als uw kind tijdens de lessen klachten krijgt zullen we u bellen en vragen uw kind op te halen. 
• Let op: we zijn verplicht de richtlijnen op te volgen van het RIVM. Dus als u uw kind komt brengen met 

genoemde klachten zijn we genoodzaakt om uw kind weer naar huis te laten gaan. 
• Wij zijn geen medici en kunnen dus geen onderscheid maken naar typen luchtwegaandoeningen. Ook al 

heeft uw kind al langer of vaker last van verkoudheidsklachten dan kunnen wij helaas geen onderwijs 
bieden aan uw kind. 

• Sommige ouders gaan met hun kind naar de huisarts. De huisartsen maken verklaringen dat het kind weer 
naar school mag. Deze mogen wij niet accepteren. Een brief van de huisarts is niet voldoende. Uw kind 
mag pas weer naar school als de verkoudheid over is. Ook hierin volgen we de adviezen van het RIVM. Als 
de verkoudheidsklachten steeds erger worden dan adviseren wij u om contact te nemen met de GGD of het 
RIVM.  

• Als u twijfelt of u of uw kind chronische klachten heeft dan verzoeken we u het RIVM te bellen en hen om 
advies te vragen: 0800 – 1351. Alleen zij kunnen eventuele uitzonderingen vaststellen; wij zijn niet 
deskundig op dit terrein en kunnen niet anders dan het advies opvolgen dat wij gekregen hebben. 

• Voor overige vragen kunt u ook altijd contact opnemen met de GGD Haaglanden: 088 355 0100 
• Indien een leerling zelf positief getest is, geldt dat hij/zij ten minste 7 dagen thuis moet blijven. De leerling 

mag weer naar school als hij/zij na deze 7 dagen ook 24 uur klachtenvrij is geweest. 
• Indien iemand in het gezin van de leerling positief getest is, geldt dat ook de leerling thuis blijft tot het 

familielid 24 uur klachtenvrij is. Daarna moet deze leerling nog 14 dagen thuis blijven. Dit heeft te maken 
met de incubatietijd de van Corona. Deze leerling kan op de laatste ziektedag van het familielid besmet zijn 
en moet daarom 14 dagen preventief thuis blijven. Omdat deze 14 dagen pas in gaan nadat het familielid 
24 uur klachtenvrij is kan de leerling dus voor een langere periode thuis moeten blijven. 

 



Brengen en halen en 1,5 meter afstand 

De komende periode zullen we in Nederland door moeten in een 1,5 m samenleving. Zo ook het onderwijs. Wij 
merken dat in de ochtend en vooral in de middag tussen 14.50 en 15.10 uur heel erg druk is op de straat. Het is 
bijna niet mogelijk om 1,5 meter afstand van elkaar te houden. Wij snappen dat u uw kind graag wilt zien als hij/zij 
komt aanlopen en als eerste in uw armen wil sluiten en knuffelen na een lange dag op school. Ook snappen we dat 
het gezellig is om even samen te kletsen met andere ouders omdat iedereen elkaar nu natuurlijk minder vaak ziet. 
Maar, we willen u toch verzoeken om bij de poort ruimte te maken voor alle leerlingen die de schoolplein verlaten, 
dus ook voor de leerlingen die met de fiets naar huis gaan. Door de drukte kunnen de leerlingen er soms niet langs. 

Hierbij dus nogmaals het verzoek om: 

• Zoveel mogelijk ruimte te maken bij de poort. 
• Meteen de straat verlaten als uw kind gearriveerd is. 
• Als u op uw tweede of derde kind nog moet wachten, houdt u uw andere kinderen bij u. De kinderen lopen 

en rennen nu alle kanten op waardoor 1,5 meter afstand echt niet mogelijk is. 
• Komt u met de auto dan verzoeken we u dringend om deze wat verderop te parkeren en niet te gaan 

wachten in de Spiegelstraat. Doordat het nu eenmaal even erg druk is bij de poort kan dit voor gevaarlijke 
situaties zorgen. 

• Parkeren bij Albert Heijn is helaas ook niet toegestaan. 

Wij vragen dit enerzijds voor de veiligheid van ouders en kinderen en anderzijds om de regels op te volgen. We 
hopen natuurlijk allemaal dat dit snel tot het verleden gaat horen! 

Te laat komen 

Te laat komen is altijd storend. Onze school hanteert hierom dan ook een duidelijk protocol. In dit protocol wordt 
beschreven hoe wij als school omgaan met leerlingen die ongeoorloofd te laat komen. Wij willen als school de 
lestijd zoveel mogelijk benutten. Wanneer kinderen regelmatig te laat komen volgen we daarbij de procedure zoals 
omschreven in dit protocol. Er is van regelmatigheid sprake als een kind meer dan eens per maand te laat is. 
Omdat de kinderen in de groepen 1-4 de eigen verantwoordelijkheid op dit punt nog niet kunnen dragen, maken wij 
een verschil tussen de groepen 1-4 en de groepen 5-8. In de groepen 1-4 zullen de ouders verantwoordelijk 
gehouden worden en zijn het ook de ouders die op het ongeoorloofd te laat komen aangesproken worden. In de 
groepen 5-8 zijn uiteraard ook de ouders verantwoordelijk, maar in deze groepen zullen we ook meer 
verantwoordelijkheid bij de kinderen neer gaan leggen. 

De handelswijze bij het ongeoorloofd te laat komen van leerlingen is als volgt: 

Te laat komen wordt in het leerlingvolgsysteem geregistreerd. 

 • Drie keer te laat: het kind krijgt een waarschuwing van de leerkracht. 

 • Zes keer te laat: een waarschuwingsbrief van de directeur met mogelijkheid tot gesprek. 

 • Negen keer te laat: melding bij de afdeling leerplicht van de gemeente Den Haag. 

 Het volledige verzuimprotocol staat in de schoolgids die u kunt vinden op de website, onder het kopje ouders, 
schooldocumenten.  

	
	
Foutje in het vakantierooster  
In de vorige nieuwsbrieven stond een fout in het vakantierooster. De meivakantie en Pasen waren verkeerd 
vermeld. In onderstaand rooster zijn de datums wel correct vermeld. 

 

 

 

 



Schooljaar 2020-2021 
Ook al is dit schooljaar nog niet voorbij, toch worden er al afspraken gemaakt voor het komende schooljaar. 
Onderstaande informatie betreft de vakanties en de overige vrije dagen.  

Voor het schooljaar 2020-2021 zijn de volgende roosters vastgesteld: 

Vakantie: 

Data Eerste dag Laatste dag 
Prinsjesdag 15 september 2020  
Herfstvakantie 19 oktober 2020 23 oktober 2020 
Kerstvakantie 21 december 2020 1 januari 2021 
Voorjaarsvakantie 22 februari 2021 26 februari 2021 
Goede vrijdag en Pasen 2 april 5 april 2021 
Meivakantie 26 april 2021 7 mei 2021 
Hemelvaart 13 mei 2021 14 mei 2021 
Pinksteren 24 mei 2021  
Zomervakantie 19 juli 2021 27 augustus 2021 

Eerste schooldag na de zomervakantie: 30 augustus 2021 
	
Margedagen:  

Voor de groepen 1 t/m 4 zijn nog 2 margedagen vastgesteld, dagen waarop zij vrij zijn.  

Margedag 1 28 oktober 2020 Groepen 1 t/m 4 zijn vrij 
Margedag 2 13 januari 2021 Groepen 1 t/m 4 zijn vrij 

Studiedagen: 

De studiedagen waarop alle groepen geen school hebben zijn in 2020-2021 als volgt ingepland: 

Maandag 14 september 2020 SCOH studiedag Alle SCOH scholen zijn vrij 
Maandag 28 september 2020 Ouder-Kind gesprekken Alle kinderen zijn vrij 
Vrijdag 27 november 2020 Studiedag 1 Groepen 1 t/m 8 zijn vrij 
Vrijdag 29 januari 2021 Studiedag 2 Groepen 1 t/m 8 zijn vrij 
Dinsdag 6 april 2021 Studiedag 3 Groepen 1 t/m 8 zijn vrij 
Woensdag 9 juni 2021 Studiedag 4 Groepen 1 t/m 8 zijn vrij 
Vrijdag 25 juni 2021 Studiedag 5 Groepen 1 t/m 8 zijn vrij 

Vrije middagen: 

4 december 2020 In verband met Sint 
18 december 2020 In verband met Kerst 
16 juli 2021  In verband met de zomervakantie 
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