
 

  

Beste ouder(s)/verzorger(s), 28 augustus 2020  
 
Na een lekkere zomervakantie starten we op maandag 31 augustus weer met het nieuwe schooljaar.  
We hebben er na deze mooie vakantie weer zin in! Wij hopen dat u ook een mooie vakantie heeft gehad. 
 
Voor de start is het handig om u te berichten over wat praktische zaken. 
In deze brief ontvangt u informatie over schoolbrede praktische zaken. De leerkrachten van de verschillende 
groepen zullen u daarnaast, na deze e-mail, een startbrief toesturen met informatie over groepsspecifieke zaken. 
De leerkracht(en) stellen zich voor en geven informatie over de gymdagen, afspraken rondom eten en drinken, 
maar ook welke ingang uw kind(eren) naar binnen gaat(gaan) en wat ze wel en niet mogen meenemen.  
 
Personele wijzigingen 

Juf Marieke:  
In groep Smaragd (groep 5-6) is er voor de zomervakantie gecommuniceerd dat juf Marieke en juf 
Yvonne de groep gaan draaien. Helaas is gebleken dat juf Marieke geholpen moet worden aan haar 
heup en dat ze hierdoor niet voor de groep kan. Juf Frea zal haar vervangen. Juf Frea stelt zich in de 
startbrief van de groep Smaragd graag aan u voor. Juf Marieke zal wel ondersteunende taken oppakken 
op school, zoals het begeleiden van leerlingen.  

 
Juf Marianne:  
Juf Marianne is helaas door lichamelijke klachten ook uitgevallen en zal helaas voorlopig haar 
werkzaamheden niet op kunnen pakken. Elwin Swinkels zal haar vervangen. Elwin zal zich in de eerst 
volgende nieuwsbrief aan u voorstellen.  

 
Verbouwing:  
In de zomer heeft er in het hoofdgebouw een grote verbouwing plaatsgevonden en 
eerder dan verwacht is de verbouwing al klaar. Na de zomervakantie kunnen wij al 
gebruik gaan maken van de mooie nieuwe ruimtes die zijn gecreëerd.  Er is een hele 
verdieping gecreëerd met een klaslokaal, bergingen en een extra 
overleg/kantoorruimte.  
 
Groep Aquamarijn:  
In het mooie nieuwe klaslokaal boven zal de groep Aquamarijn (4-5) al vanaf 
maandag 31 augustus les krijgen van juf Laura. Dit betekent dat er ook een 
wijziging qua binnenkomst is voor deze groep. De leerlingen komen via de 
zij-ingang van het hoofdgebouw binnen en lopen langs de lokalen van Lapis Lazuli 
(7-8) en Olivijn (7) via de trap naar hun nieuwe lokaal.  
 

 
Groep Rozenkwarts:  
Daarnaast is groep Rozenkwarts (1-2) verhuisd naar het lokaal waar de SKLM zat en is de SKLM verhuisd naar 
het oude lokaal van de Rozenkwarts.  
 



 

Corona  
In bijlage 1 van deze mail vindt u de brief vanuit het bestuur waarin alle afspraken rondom Corona staan 
vermeld die stichtingsbreed gelden.  
In deze brief willen wij u verder informeren over de schoolspecifieke afspraken.  
In het bijlage 2 Vraag en antwoord worden de algemene vragen rondom Corona en de regels/afspraken in de 
school besproken.  
 
Helaas is het nog altijd zo dat wij u als ouder(s)/verzorger(s) nog niet mogen ontvangen op het schoolplein en in 
de school. Wij vragen u daarom onderstaande informatie over het brengen en halen goed door te lezen, zodat 
de kinderen en het team ook vanaf 31 augustus weer veilig naar school kunnen.  
 

- Brengen en halen:  
Het zal na de vakantie weer even wennen zijn om een kind bij de deur af te zetten en snel afscheid te moeten 
nemen. Maar om het brengen en halen van de leerlingen zo goed mogelijk te laten verlopen, gelden er een 
aantal regels.  
De leerlingen zijn weer in groepen verdeeld. U ontvangt groepsspecifiek een overzicht van de leerlingen uit de 
klas en in welke groep u bent ingedeeld. Er staan teamleden en vrijwilligers op het schoolplein de nieuwe 
leerlingen en jonge leerlingen de eerste schooldagen op te vangen en ze naar de juiste klas te begeleiden.  

Groep 1 t/m 8 - vervoer met de auto  

 brengen halen Cellendonklaan:  
gezin met kleuters 
 
Korte Daver:  
overige kinderen 

Groep A  08:20 uur - 08:30 uur 14:20 uur - 14:30 uur 

Groep B  08:30 uur - 08:40 uur 14:30 uur - 14:40 uur 

Mocht u aan de Cellendonklaan parkeren, houdt u er rekening mee dat dit ook een fietsroute is, dus let a.u.b. 
op de veiligheid van iedereen! 
 

Groep 1 t/m 8 - lopend of met de fiets 

 brengen halen Lopers en fietsers verlaten het 
schoolplein via de 
Cellendonklaan. Groep A  08:20 uur - 08:30 uur 14:20 uur - 14:30 uur 

Groep B  08:30 uur - 08:40 uur 14:30 uur - 14:40 uur 

 
Belangrijk om nog te vermelden: kom uw kind met 1 ouder/verzorger brengen, houd anderhalve meter afstand, 
zet uw kind bij de juiste ingang af en ga het schoolplein niet op! 
Probeer speelafspraken zoveel mogelijk telefonisch te regelen, zodat u niet in uw auto op uw kind(eren) moet 
wachten, waardoor opstoppingen kunnen ontstaan. We begrijpen ook dat ouder(s)/verzorger(s) elkaar een 
lange periode niet hebben gezien en er behoefte is om bij te praten, wij verzoeken u om dit niet in de omgeving 
van school te doen en leerlingen op het schoolplein te laten spelen maar elders af te spreken.  

De leerkrachten vangen de leerlingen in de groepen op en zullen dus niet buiten staan. Wanneer u iets aan de 
leerkracht moet vragen of vertellen, dan kan dat per mail of telefonisch (na schooltijd of via directie). Het is niet 
mogelijk dit op het plein te doen. De groep 1-2 leerkrachten zullen de eerste dagen wel buiten staan in verband 
met een grote groep nieuwe kleuters.  
 
Ook voor de komende periode vragen wij uw medewerking. We begrijpen dat het niet altijd even makkelijk is, 
maar op deze manier kunnen we er wel voor zorgen dat de kinderen op een verantwoorde wijze weer naar 
school kunnen komen.  
 
 
 
 
 
 



 

Jaarkalender 
Volgende week ontvangt u de jaarkalender voor het nieuwe schooljaar. Alle activiteiten zijn onder voorbehoud, 
omdat we nu nog niet weten welke activiteiten vanwege de Corona regels wel of niet door mogen gaan.  
 

Studiedag: 
Alvast een datum om in uw agenda te noteren: woensdag 30 september zijn de leerlingen vrij i.v.m. 
een studiedag. Het team van de De Blinker volgt dan de hele dag een scholing voor de Kanjertraining.  

 
Wij wensen iedereen veel plezier in het nieuwe schooljaar!  
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Henriette van de Sluis 
Ilse van Heuckelum  


