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Schoolfruit 

We zijn ingeloot voor schoolfruit! Dit 
start op 11 november. De kinderen ont-
vangen fruit op woensdag donderdag en 
vrijdag. Uw kind hoeft dan geen fruit 
mee te nemen naar school. 
Soms blijft er fruit over. We zoeken nog 
mensen die op vrijdag het restant fruit /
groente zou willen meenemen. Als je dat 
zou willen, stuur even een mailtje naar  
inger.kuiper@opmaatgroep.com 

Schoolfotograaf 
Op 27 oktober komt de schoolfoto-
graaf.  Zorg ervoor dat de kinderen hun 
mooie lach meenemen! 

Zie ook pagina 2 voor meer info.  



 

Via de website https://www.online-facilities.nl/als-je-uit-elkaar-

gaat/ kun je je opgeven voor een datum naar keuze. 

Nieuwe maatregelen 
De nieuwe maatregelen  van het kabinet treffen ons allemaal. Gelukkig kunnen onze 

kinderen naar school. We willen ze hier een veilige plek bieden waar ze met vriendjes en 

vriendinnetjes zich kunnen blijven ontwikkelen.  

Bij ons op school treffen we voor leerkrachten nog wat strengere maatregelen. Voor de 

kinderen is er geen uitbreiding van de maatregelen nodig.  

 

1,5 meter 
In de ochtend gaat het op het schoolplein heel goed om de 1,5 meter tot elkaar te be-

houden. ’s Middags zien we het soms wat minder goed gaan. Geef elkaar de ruimte, ook 

als je even met elkaar iets afspreekt.  

Dit geldt ook voor de afstand tot leerkrachten. U mag altijd iets komen vragen, doe dit op 

afstand, dan zorgen we er samen voor dat we het virus onder controle krijgen.  

 

We wensen ouders die hard geraakt worden door het virus, bijvoorbeeld met een eigen 

onderneming, ouders die in de zorg werken, ouders die hun baan zijn verloren of weer 

thuis moeten werken heel veel sterkte en succes!  

 

Broertjes-zusjes aanmelden  
Mocht u een zoon of dochter hebben, geboren in 2017, meldt dan uw kind aan! Kent u 
neefjes, nichtjes, of buurkinderen, op afstand kunnen wij een rondleiding geven door de 
school, geef het door! 
 

Schoolfotograaf 
Zoals u weet komt op 27 oktober de schoolfotograaf. Het gaat dit jaar wat an-

ders dan andere jaren. Dit omdat wij ook hier te maken hebben met de corona 

regels.  

Van de organisatie op school zal u niets merken. Maar het grote verschil zit in de 

broer/zus foto. 

Het is namelijk zo dat er geen broer/zus foto gemaakt wordt op school. Kiek 

(Fotograaf) zal op een later moment broer/zus dagen plannen waar ouders 

dan een afspraak met kiek voor kunnen maken. Dit is dan in de studio. Het is 

nog niet bekend wanneer dit gaat gebeuren maar zodra wij daar meer van we-

ten wordt het u gecommuniceerd.   

Ook zullen de foto's niet meer via school geleverd worden, maar deze worden 

rechtstreeks naar het huisadres gestuurd. Hier zitten helaas wel extra kosten 

aan  van € 2.99. Nu komt Kiek niet extra op school, om besmettingen te 

voorkomen. 

Hopelijk hebben 

wij u zo voldoende 

geïnformeerd. 

Voor vragen kunt u 

terecht bij De BOV 

of bij juffrouw  

Denise.  

https://www.online-facilities.nl/als-je-uit-elkaar-gaat/
https://www.online-facilities.nl/als-je-uit-elkaar-gaat/


16 
ok-

  16 t/m 
25 okt 

27 
okt 

Vrij, leerkrachten 

gaan studeren 

 
 

Herfstvakantie   Schoolfotograaf 

13 
nov 
Rapport 1 

(tussenrapport) 


