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De eerste week 

Op maandag 31 augustus start de school weer. We hopen natuurlijk dat iedereen gezond is gebleven. 
De komende periode zullen we in Nederland door moeten in een 1,5 m samenleving. Zo ook het onderwijs. 
De leerkrachten zijn in de afgelopen paar dagen druk bezig geweest met de inrichting van de lokalen. 
Vandaag ontvangt u e-mail van de leerkracht van uw eigen kind.  
 

Schooltijden 

De schooldeuren openen om 8.15 uur, ze sluiten om 8.30 uur, dit is het begin van de lestijd. 

De leerlingen van de groepen 4 t/m 8 nemen afscheid van hun ouders op de straat en ze lopen naar de juiste 
ingang. 

De kinderen van de groepen 4, 6/7 en 8 komen via de hoofdingang naar binnen en gaan gelijk naar hun klas.  

 

 

 

 



 

 

De kinderen van de groepen 5 en 6 komen via zij-ingang en gaan direct naar hun eigen klas.  

 

De groep 3 wordt verzameld bij het 2e hek, naast de school. Juffrouw Claudia haalt ze daar op en loopt met de 
kinderen naar binnen.  

 

 

Ouders van de peuters en de kleuters (groepen 1 en 2) mogen wel het schoolplein op.   
Op het schoolplein worden punten aangegeven waar u afscheid kunt nemen van uw kind. 
De ouders nemen buiten de klas afscheid van hun kind de kinderen komen alleen het lokaal binnen. De ouders zijn 
verplicht om meteen het schoolplein te verlaten.  
 

 
 
 



Peuters en de kleuters worden in de middag om 14.50 uur opgehaald. Zorg dat u op tijd bent. De ouders van de 
kleuters en de peuters dienen het schoolplein ook weer onmiddellijk te verlaten.  
De groepen 3 t/m 8 gaan om 15.05 uur naar buiten. De ouders kunnen op straat op hen wachten.  
 
Op woensdag worden peuters en kleuters om 11.50 opgehaald.  
De groepen 3 t/m 8 gaan om 12.05 naar buiten.  
 

Zomervakantie in het buitenland (oranje landen) 

 
Bent u in een code oranje land geweest, dan moet u 10 dagen in quarantaine. 
Kinderen tussen 4 en 12 jaar hoeven niet in thuisquarantaine en kunnen gewoon naar school komen. 
 
Voor kinderen tot 4 jaar geldt, dat zij tijdens hun quarantaineperiode niet naar de kinderdagopvang mogen. Dit is 
een voorzorgsmaatregel, vanwege het frequente en intensieve contact (verzorging, voeding, knuffelen) dat 
kinderen in deze leeftijdscategorie hebben met de pedagogisch medewerkers. We volgen voor de 
peuterspeelzalen deze regel. Dus kinderen van 0 tot 4 jaar die uit een code oranje land komen, moeten eerst 10 
dagen in thuisquarantaine. Als zij daarna geen klachten hebben, mogen ze naar de peuterspeelzaal komen. 
 

Corona regels 

 
1. Alle leerlingen gaan volledig naar school.  
2. Tussen leerlingen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden.  
3. Tussen alle volwassenen moet onderling 1,5 meter afstand bewaard worden.  
4. De school zorgt ervoor dat leerlingen vaak hun handen wassen.  
5. Na school gaat iedereen direct naar huis of de BSO. 
6. Een goede melding en monitoring van besmettingen.  
7. Het strikt toepassen van regels wanneer ouders/verzorgers en andere volwassenen de school binnentreden. 
8. Het strikt toepassen van de overige hygiënemaatregelen. 
 
We houden de besmettingen goed in de gaten en melden indien nodig (zie voor meer informatie: 
rivm.nl/documenten/triage-bezoekers).  
 
De ventilatie in ons gebouw is goedgekeurd. Dat wil zeggen dat het gebouw voldoet aan de eisen. Tijdens de 
lessen houden we de ramen en indien mogelijk ook de deuren open.  
 

Gezondheidsklachten  

 
Bij kinderen verloopt COVID-19 meestal niet ernstig en hun rol in de transmissie van SARS-CoV-2 lijkt beperkt te 
zijn. 
Na afstemming met het OMT heeft het RIVM deze handreiking voor bij neusverkouden kinderen daarom 
aangepast. 
Kinderen uit groep 1 en 2 van het basisonderwijs mogen naar school en de kinderopvang of gastouder als zij alleen 
een neusverkoudheid hebben zonder koorts. Dit geldt niet als zij een contact zijn van een patiënt met een 
bevestigde Corona-infectie of als er iemand in het huishouden van het kind is met koorts of benauwdheid. 
Kinderen met andere klachten, die bij COVID-19 kunnen passen (zoals benauwdheid, hoesten en koorts) moeten 
thuisblijven. Zij kunnen op verzoek van de ouders getest worden. 
Kindercentra en basisscholen melden, conform artikel 26 van de Wpg, clusters van 3 of meer kinderen in één 
groep met verdenking op COVID-19 aan de GGD. 
Het is belangrijk dat jonge kinderen met neusverkoudheid getest worden op COVID-19 als zij in contact zijn met 
een patiënt met een bevestigde Corona-infectie, als zij andere klachten hebben die bij COVID-19 passen, of als zij 



deel uitmaken van een uitbraakonderzoek. Uiteraard kunnen kinderen met neusverkoudheid ook getest worden 
op indicatie van de behandelend arts of op verzoek van de ouders. 
Daarnaast is het belangrijk dat gezinsleden die klachten hebben die bij COVID-19 passen getest worden. 

 

Geen informatie avond 

Helaas i.v.m de coronaregels kunnen wij de informatieavond op school niet organiseren. De leerkrachten zullen een 
informatie filmpje voor de ouders maken. De informatie filmpjes worden op 8 september verstuurd naar alle ouders.  

Luizen controle 

Vanwege corona komt de luizencontrole door ouders op school te vervallen. Wilt u daarom zelf uw kind met 
regelmaat controleren op hoofdluizen. Bij constatering dit doorgeven aan de leerkracht. Pas na behandeling mag 
uw kind weer naar school. 

Traktaties 

Kinderen die de afgelopen weken jarig zijn geweest of binnenkort jarig zijn, staan natuurlijk te trappelen om (alsnog) 
te mogen trakteren op school! Maar vanwege corona moeten traktaties nu wel aan een paar regels voldoen. Bij ons 
op school betekent het dat er voorlopig alleen voorverpakte traktaties uitgedeeld mogen worden. Dus geen 
etenswaren waar je als ouder met je handen aan gezeten hebt.  

 

 

 

Wij zijn ons ervan bewust dat we een onvoorspelbaar en ongetwijfeld veelbewogen schooljaar tegemoet gaan. 
Ondanks de ongebruikelijke omstandigheden zullen wij ons zoals altijd volledig richten op de zorg voor de 
ontwikkeling van de leerlingen die aan ons zijn toevertrouwd. We gaan er samen weer een mooi schooljaar van 
maken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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 2021 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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