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Einde zomervakantie 

Aan het eind van het vorig schooljaar zongen wij samen met de 

kinderen op het schoolplein nog vrolijk de Zomerblues en werden 

wij door Annemarie Trouw (College van Bestuur) verrast met ons 

behaalde certificaat voor VierKeerWijzer. Een mooie afsluiting 

van een bewogen schooljaar. En dan een eindeloos lange zo-

mervakantie in het verschiet… 

Maar zoals altijd: het is ook zo weer voorbij. Nu breekt er weer 

een periode aan van regelmaat, ook weer fijn! Wij wensen ieder-

een een mooi schooljaar. 

 

 
Nieuwe start 

Afgelopen week hebben alle leerkrachten hun lokalen weer ge-

zellig ingericht. Er hangt weer een gezellige sfeer in de school. Dit 

zullen we voortzetten wanneer straks alle leerlingen het school-

gebouw weer met frisse moed zullen binnentreden. 

Bij een nieuwe start hoort dit jaar ook uitbreiding van ons team: 

Juf Frederique komt op donderdag en vrijdag in groep 8b wer-

ken. Juf Lisette komt op maandag, dinsdag en woensdag in 

groep 8a werken. Juf Wendy Engelsman zal tot de herfstvakantie 

het verlof van juf Nieke invullen. En juf Siobhán komt op dinsdag 

de muzieklessen verzorgen. We wensen de collega’s een mooie 

tijd op de Toermalijn! 

 

Update Corona maatregelen 

Het kabinet heeft op 13 augustus besloten om de richtlijnen in 

het primair onderwijs vrijwel niet te veranderen. Wij beginnen het 

nieuwe schooljaar nagenoeg op dezelfde manier als we voor de 

vakantie het schooljaar zijn geëindigd. 

De leerlingen kunnen volledig naar school, en het onderwijsper-

soneel houdt ten minste tot 20 september nog 1,5 meter afstand 

tot elkaar.  

 

Wij willen u graag wijzen op het volgende: 

Het landelijk advies is dat alle schoolkinderen zich laten testen 

op het coronavirus voor aanvang van het nieuwe schooljaar. Bij 

voorkeur 3 dagen voordat zij weer naar school  gaan. Dit omdat 

door vakanties naar het buitenland en versoepelingen van de 

maatregelen het aantal besmettingen mogelijk weer toeneemt. 

Hiervoor kunt u een zelftest gebruiken of kunt een afspraak ma-

ken op één van de testlocaties van de GGD. 

 

De belangrijkste punten: 

- Starttijd voor de groepen 3 t/m 8 zal weer als vanouds zijn. Meer 

over start- en eindtijden leest u verderop in dit informatiebulletin. 

- Leerlingen komen voor zover het mogelijk is, alleen naar school. 

- Leerlingen waarbij dit niet mogelijk is worden gebracht door 

één verzorger.  

- Bij de hoofdingang staat aangegeven welke in-en uitgangen 

de leerlingen zullen gebruiken. Dat zal de eerste dag even wen-

nen zijn maar daarna gaat het vanzelf. Juf Carla zal de eerste 

schooldag bij de hoofdingang staan om dit te begeleiden. 

- Leerlingen van groep 3 en 3/4 worden door de leerkracht bui-

ten opgewacht. De overgang van 2 naar 3 wordt bij ouders vaak 

als bijzonder ervaren. Het is natuurlijk ontzettend leuk om even te 

spieken hoe uw kind voor het eerst echt op zijn/haar nieuwe 

plekje gaat zitten. Om deze reden kunnen ouders van groep 3 

natuurlijk altijd even via het raam tot 8.30 uur meekijken in de 

groep. 

- Hulpouders (bibliotheek, verkeer, tuinen) zonder klachten zijn 

welkom in de school. Mondkapjesplicht voor hulpouders vervalt, 

1,5 afstand tot volwassenen blijft, 1,5 afstand tot leerlingen voor 

zover dit mogelijk is. 

- Traktatiebeleid: Er mag getrakteerd worden. Dit hoeft niet meer 

voorverpakt te zijn. Al heeft dit wel onze voorkeur. 

- Ouder(s)/verzorger(s) zijn (nog) niet aanwezig in de school. Bij 

uitzonderingen afstemmen met directie.  

- Ouders mogen het plein WEL opkomen. De stoep rondom de 

school is smal en biedt wellicht niet genoeg plaats. Dit geldt voor 

beide pleinen! 

- Hygiëne maatregelen (handen wassen, extra ventileren etc.) 

blijven natuurlijk van kracht. 

- Kinderen mogen naar school bij verkoudheidsklachten, af en 

toe hoesten, astma of hooikoorts. Bij koorts, benauwdheid of veel 

hoesten blijven kinderen thuis en kunnen zij zich laten testen.  

 

Start- en eindtijden 

Vóór de zomervakantie kwam een enkeling na 8.30 uur naar 

school waardoor wij het besluit hebben genomen om de starttijd 

voor deze groepen aan te passen. De groepen 3 t/m 8 gaan 

terug naar hun oude starttijd. Zij kunnen tussen 8.20 – 8.30 uur bin-

nenlopen. Wel blijven wij verschillende in- en uitgangen gebrui-

ken. 

 

De groepen 1/2A, 1/2B starten om 8.30 uur en verzamelen vanaf 

8.20 uur op het onderbouwplein bij hun leerkracht. 

De starttijd van de groepen 1/2C en 1/2D zal om 8.40 uur zijn. De 

leerlingen van deze groepen verzamelen vanaf 8.30 uur op het 

onderbouwplein bij hun leerkracht. Hier verandert dus (nog) niks. 

 

Om op het onderbouwplein drukte te voorkomen, zullen de 

kleutergroepen (net als voor de vakantie) gesplitst uitgaan.  

- De groepen 1/2A en 1/2B zullen om 14.30 uur uitgaan en op 

woensdag is dit 12.30 uur, op vrijdag is dit 12.00 uur. 

- De groepen 1/2C en 1/2D zullen om 14.40 uitgaan en op woens-

dag is dit 12.40 uur, op vrijdag is dit 12.10 uur. Ook hierbij veran-

dert er dus (nog) niks. 

 

Wij willen alle ouders vragen het plein bij halen en brengen tijdig 

weer te verlaten. Alvast bedankt voor de medewerking. Wij wil-

len de ouders van de groepen 1/2C en 1/2D vragen niet te vroeg 

het plein op te komen zodat de 1,5 meter afstand zo goed mo-

gelijk bewaard kan worden.  

 

Het kabinet neemt zich voor om vanaf 20 september de 1,5 me-

ter afstand in de samenleving los te laten. Zodra dit een definitief 

besluit wordt, zullen wij u informeren over verdere versoepelingen 

binnen de school. 

 

Agenda 

Onder de knop ‘agenda’ in onze schoolapp kunt u alle activitei-

ten van dit schooljaar terugvinden. Dit staat ook op onze site. 

Ook de vrije vrijdagen voor de groepen 1 t/m 4 staan in de app 

vermeld. 

 

 

 



Avond 4daagse (herhaling) 

Wij hebben alle informatie over de avondvierdaagse van Drie-

huis vóór de zomervakantie in een apart bericht onder het kopje 

‘nieuws’ geplaatst.  

 

 
 

Gymrooster 

Maandag 23 augustus (vanaf 10.30 uur) star-

ten de gymlessen weer. De groepen 3 en 

3/4 zullen deze maandag nog niet starten. 

Zo kunnen zij de start van hun eerste school-

dag samen met de leerkracht eerst even wen-

nen aan hun nieuwe groep.  

 

Het rooster kunt u vinden in de schoolapp. Wij willen u vragen 

alle gymspullen op orde te brengen (passend en voorzien van 

initialen) zodat alle leerlingen weer met veel plezier deel kunnen 

nemen aan de bewegingslessen.  

 

Informatieavond 

Wij waren voornemens om voor de groepen 1/2, 3, 3/4 en 8 een 

informatieavond te organiseren. Echter zullen wij komende week 

samen in overleg gaan over de vorm die wij hieraan zullen ge-

ven. In het volgende informatiebulletin zullen wij u hier verder 

over informeren. 

 

Natuurlijk zullen we de ouders van alle groepen van informatie 

voorzien. Alle leerkrachten maken een informatieblad met alle 

gegevens van het betreffende leerjaar. U krijgt alle informatie de 

tweede schoolweek (vrijdag 3 september) via de schoolapp 

toegestuurd. Heeft u specifieke vragen, dan ben u natuurlijk al-

tijd welkom om deze aan de leerkracht te stellen!  

 

Startgesprekken 

Vanaf zondag 29 augustus (19.00 uur) kunt u zich via de school-

app inschrijven voor een startgesprek. Tijdens dit gesprek wordt 

ouders gevraagd te vertellen hoe u uw kind ziet. Een kind kan 

thuis heel anders zijn dan op school en het is belangrijk om dat 

met de leerkracht te delen. Ook worden de verwachtingen die 

je van elkaar hebt, hoe je met elkaar omgaat en op de hoogte 

blijft, besproken.  

Het gaat hierbij om een gelijkwaardig gesprek tussen ouders en 

de leerkracht, waarbij de ouders aan het woord zijn.  

Vragen en onderwerpen die in het gesprek aan de orde kunnen 

komen:  

- Schets een beeld van uw kind (bijv. karaktereigenschappen, 

interesses, vrijetijdsbesteding);  

- Wat wil uw kind het komende jaar leren?  

- Welke uitdaging ziet u voor uw kind?  

- Heeft u ten aanzien van het nieuwe schooljaar zorgen, goede 

tips of vragen die u wilt delen?  

- Talenten van uw kind. Waar bent u trots op?  

- Wat werkt goed, wat helpt uw kind om beter te functioneren?  

- Ochtendritueel, thuissituatie, … 

   

Ook de leerkrachten zien de meerwaarde van deze gesprekken. 

Het eerste contact is positief en neutraal, er kunnen afspraken 

gemaakt worden waar ouder en leerkracht later op kunnen te-

rugkomen. Bovendien vergemakkelijkt het startgesprek het han-

delingsgericht werken, omdat de leerkracht vanaf het begin een 

goed beeld van de leerling en ouders heeft. Persoonlijk contact 

is de basis van een goede relatie.  

  

Startgesprekken zijn geen verplichte gesprekken. Sommige ou-

ders hebben te maken met dezelfde leerkracht als vorig jaar en 

hebben misschien geen nieuwe ontwikkelingen te melden. In 

dat geval is het niet nodig om in te schrijven. 

 In de groepen 6 t/m 8 nodigen we de leerlingen uit om bij het 

gesprek te zitten. 

   

De gesprekken vinden plaats in de week van 13 t/m 17 septem-

ber 2021.  

 

BELANGRIJK: deze week besluiten wij met het team in welke 

vorm de gesprekken gevoerd gaan worden. In het volgende in-

formatiebulletin zullen wij u hier verder over informeren. 

 

Koffieochtend gaat niet door 

Helaas hebben wij ook deze keer moeten besluiten om de kof-

fieochtend start van het schooljaar niet door te laten gaan.  

 

Agenda: 

Maandag 23 augustus: eerste schooldag 

 


