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Een goede start 

Eindelijk mochten de schooldeuren weer open op 11 mei. We zijn erg blij dat de kinderen weer terug zijn, want een 
school zonder kinderen is een school zonder ziel. Gelukkig is nu de ziel weer terug! 

Het blijft een bijzondere situatie waar we met zijn allen in zitten. Want ook al is de school weer geopend, normaal is 
het natuurlijk nog niet. Toch denk ik dat we er met zijn allen goed voor staan. We hebben alles goed georganiseerd 
en gaan er de komende weken weer flink tegenaan.  

Op school zijn heel veel maatregelen genomen die voldoen aan de richtlijnen van het RIVM. Bij binnenkomst van de 
school staat een desinfectiezuil met alcoholdispenser. Ook bij elke klas staat een pompje met handgel zodat kinderen 
bij het binnekomen van het lokaal hun handen even schoon kunnen maken. Dit is een nieuwe regel in elke klas en 
alle kinderen houden zich er al keurig aan. Ook zijn er overal schoonmaakdoekjes en wordt er gedurende de dag veel 
schoongemaakt.  

Er zijn een aantal kinderen die nog niet op school komen. Ook zij krijgen nog steeds onderwijs, de manier waarop 
daar zijn binnen het team afspraken over gemaakt. De ouders worden door de eigen leerkrachten geïnformeerd over 
het werk dat de kinderen moeten maken. Ook nemen de leerkrachten periodiek contact op met de kinderen die 
thuisonderwijs krijgen.  

Voor de goede orde vermelden we nog een keer de schooltijden. Juist nu is het heel belangrijk dat u zich aan deze 
tijden houdt zodat er niet teveel mensen en kinderen tegelijk op één plek aanwezig zijn. Als de kinderen te vroeg zijn 
dan moeten ze te lang wachten op straat of voor de school, en als ze te laat zijn, bestaat de kans dat de groep al in 
de klas zit. Ook de kinderen voor de noodopvang moeten op tijd zijn anders is er niemand bij de ingang die de kinderen 
kan opvangen om ze naar het juist lokaal te brengen.  

Wij bedanken u alvast voor de medewerking.  

Onderstaand dus nogmaals de tijden: 

Groep 1-2A, Groep 1-2B en de groepen 5 en 8 inloop tussen 08:15 en 08:20, ophalen tussen 14:50 en 15:00 

Groep 1-2C en de de groepen 3,4,6 en 7 inloop tussen 08:25 en 08:30, ophalen tussen 15:00 en 15:10 

 

Halo Jobbing  

De tussenschoolse opvang wordt weer verzorgd door HALO JOBBING. Stevenson Rodriguez is de nieuwe 
coördinator en komt in de plaats van Meester Wesley Sander. Hij heeft ergens anders een baan gevonden. Het team 
is erg blij met meester Steve. 

We hebben goed nagedacht over de looproutes tijdens de pauzes zodat niet teveel kinderen tegelijk in bijvoorbeeld 
de trappenhuizen zijn. Verder zijn de kinderen zo ingedeeld dat ze met dezelfde groepen op verschillende plekken 
spelen. De ene keer spelen ze op het plein en de andere keer op het speeldak.  

 



Communicatie met school 

De school is dagelijks bereikbaar tussen 08:00 en 17:00. Het komt regelmatig voor de er buiten deze tijden om naar 
de school wordt gebeld. De kans dat er dan nog iemand opneemt is dan erg klein. Probeert u dus tijdens schooltijden 
te bellen. Het e-mailverkeer verloopt goed. Met het team is wel afgesproken dat we mailtjes of appjes die na 17:00 
binnenkomen niet meer beantwoorden maar pas de volgende dag behandelen. Ook in de vakanties worden geen 
mails beantwoord. We doen dit om binnen de school één lijn te trekken. Zo weet iedereen waar hij of zij aan toe is.  

Kinderopvang 

Het is belangrijk dat de school goed op de hoogte is van de dagen en tijden waarop uw kind naar de kinderopvang 
gaat. Ook naar welke opvang uw kind gaat is belangrijk. Dit om te voorkomen dat we kinderen naar huis sturen omdat 
we niet weten dat het kind naar de opvang moet. Ook als er iets verandert in dagen of tijden dan graag doorgeven.  

 

Promofilmpje 

Omdat fysieke rondleiding nu vanwege alle maatregelen niet mogelijk zijn hebben wij promotiefilmpje van de school 
gemaakt. Zo kunnen ouders van nieuwe leerlingen alvast een indruk krijgen van onze school en hoe wij het 
onderwijs verzorgen. Dit omdat wij heel graag nieuwe leerlingen willen verwelkomen maar ook omdat we natuurlijk 
heel trots zijn op onze school. Hieronder de link naar het filmpje. Of ga naar de website van school en klik op de 
virtuele rondleiding.  

https://www.youtube.com/watch?v=uuLRUkScpDA&feature=youtu.be 

 

Vakantierooster 2020-2021 
        

Vakantie Datum  Belangrijke data Onderwerp 

Hemelvaart 21-05 en 22-05 2020     

Tweede Pinksterdag 01-06-2020     

Zomervakantie 20-07-2020 t/m 28-08-2020     
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