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Nieuwsbrief     

Juni 2020                                                                   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 
Op 8 juni gaan we weer volledig open en daar kijken we naar uit! Samen moeten we ons goed aan de 
regels houden en alert zijn bij ziekteverschijnselen. In deze nieuwsbrief brief leest u meer over de 
dagelijkse gang van zaken en de komende tijd tot aan de zomervakantie.  
 

De richtlijnen van het RIVM 
Om het verspreiden van het virus te voorkomen hanteren wij de regels van het RIVM: 
• Volwassenen houden 1,5 meter afstand;  
• Ouders komen niet in de school en op het schoolplein; 
• We schudden geen handen; 
• We wassen vaker de handen; 
• We niezen in de elleboogholte; 
• Kinderen en volwassenen hoeven geen beschermingsmiddelen te dragen; 
• Bij ziekteverschijnselen blijft uw kind thuis en meldt u het ziek;  
• Ook als er in het gezin zieken zijn, blijft uw kind thuis; 
• Breng kinderen niet te vroeg naar school en ga na schooltijd direct naar huis; 
• Houdt u aan de looproutes en de aangewezen plekken voor brengen/halen; 
• Als Corona uw huishouden treft, meld dit dan zo spoedig mogelijk telefonisch op school. 
 

Hygiëne 
In de school hebben wij hygiënemaatregelen genomen om zo veilig mogelijk te kunnen werken. Bij 
binnenkomst op school wassen de kinderen eerst goed hun handen. Dit herhalen wij meerdere keren 
per dag. De toiletten en wasbakken worden vaker per dag gereinigd. De tafels en stoelen in de klas 
aan het einde van de schooldag. In de klassen hebben we zeep en papieren handdoekjes. 
 

Ziekmelden 
Het is belangrijk dat we de komende tijd bij ziekteverschijnselen alert zijn op het Coronavirus. Bij 
Corona-achtige ziekteverschijnselen moet uw kind thuisblijven. U heeft daar al over gelezen in de 
brief van ons bestuur. Op www.o2a5.nl/ouders kunt u dit ook teruglezen. 
De belangrijkste regel is: als uw kind of iemand anders in uw huishouden ziek is, blijft uw kind thuis. 
Wij vernemen dit graag zo spoedig mogelijk. Ook als Corona uw huishouden treft belt u zo spoedig  
mogelijk de school.  
Als uw kind op school ziek wordt, nemen wij contact met u op en moet het zo snel mogelijk 
opgehaald worden. Ook broers en zussen gaan dan mee naar huis.  
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Gym 
Er zullen nog geen gymlessen in de gymzaal gegeven worden. Bij mooi weer gaan we gedurende de 
gym tijd naar de speeltuin en bij slecht weer blijven we binnen. 

 
Halen en brengen 
Omdat ouders niet in school en op het schoolplein mogen komen, hebben wij het halen en brengen 
als volgt georganiseerd:  
• Eén ouder brengt en haalt (indien nodig) het kind met inachtneming van 1,5 meter afstand.  
• Groep 1 t/m 4 → De leerkrachten staan, zoals u gewend bent ’s morgens (tussen 8.20 en 8.30) op 
het schoolplein om de kinderen op te vangen. Er zijn ook een leerkrachten in de klas aanwezig om de 
kinderen aldaar op te vangen. ’s Middags lopen de leerkrachten mee naar buiten met de kinderen. 
Kinderen van de BSO “steken het schoolplein over”, waar zij worden opgevangen. 
• Groep 5 t/m 8 → ’s Morgens mogen de kinderen zelfstandig vanaf 8.20 uur via de noodingang naar 
binnen. De leerkrachten zijn in het lokaal aanwezig. Kinderen gaan zelfstandig naar huis.  
• De lessen starten ’s morgens om 8.30 uur en kinderen lunchen samen met de leerkracht in de klas.  
• Als u iets wilt bespreken met de leerkracht van uw zoon/dochter dan kan dit telefonisch of per 
mail. Bij voorkeur niet tijdens het brengen en halen! 
 

Activiteiten  
Tot nader order zijn activiteiten als het schoolreisje, juffenfeest, excursies enz. afgelast. We denken 
met elkaar na over een passende afsluiting van dit schooljaar voor alle groepen. De musical van 
groep 8 gaat dit jaar in een aangepaste vorm plaatsvinden. 
Uiteraard gaan we zorgen voor een mooi en onvergetelijk afscheid voor de kinderen van groep 8!!                           
Zodra meer bekend is over bovenstaande, informeren we u hierover.  

 
Trakteren 
Als uw kind jarig is mag het weer trakteren. De traktatie moet voorverpakt zijn en mag alleen in de 
eigen groep uitgedeeld worden. Maak een afspraak met de leerkracht van uw kind over de dag die 
het beste uitkomt. Een aantal kinderen is de afgelopen tijd jarig geweest en zij hebben niet kunnen 
trakteren. In overleg met de leerkracht is het mogelijk om alsnog te trakteren.  
 

Wat mag er mee naar school? 
Kinderen mogen een rugzak meenemen met hun eten, drinken en schoolspullen. Knuffels en ander 
speelgoed blijft thuis. Trek uw kind(eren) makkelijk zittende kleding aan, die zij goed zelf aan- en uit 
kunnen trekken bij toiletbezoek en pauze. 
 

Rapport en Cito-toetsen 
In de week van 6 juli ontvangen de kinderen hun rapport. Hierin komt u dit keer geen resultaten van  
Cito-toetsen tegen. Deze toetsen worden normaal gesproken afgenomen in juni, maar in verband 
met de afgelopen periode, waarin we lange tijd onderwijs op afstand hebben gegeven, is er besloten 
om de Cito- toetsen in september af te nemen. Cito heeft hiervoor aangepaste normeringen 
gemaakt. 
Als de toetsen gemaakt zijn,  wordt u uitgenodigd voor een gesprek om de vorderingen van uw kind 
te bespreken. 
Mocht u naar aanleiding van het rapport behoefte hebben aan een gesprek met de leerkracht, dan 
kunt u hiervoor een telefonische afspraak maken.  
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VAKANTIES/STUDIEDAGEN SCHOOLJAAR 2020-2021 
 
Herfstvakantie:            19-10-20 t/m 23-10-20 
Kerstvakantie:            21-12-20 t/m 01-01-21 
Voorjaarsvakantie:      22-02-21 t/m 26-02-21 
Paasweekend:            02-04-21 t/m 05-04-21 
Meivakantie:            26-04-21 t/m 07-05-21 
Hemelvaartsdagen:    13-05-21 t/m 14-05-21 
Pinksteren:            24-05-2021 
Zomervakantie:            19-07-20 t/m 28-08-20 
 

Studiedagen: 
- Studiedag 1: 23 september 
- Studiedag 2: 13 november 
- Studiedag 3: 19 februari 
- Studiedag 4: 07 juni 
 
 

Tot slot 
Wij kijken ernaar uit om de groepen weer compleet te hebben en zo de laatste weken van dit 
bijzondere schooljaar met elkaar af te sluiten. Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen of 
opmerkingen hebben, neemt u dan contact op met de leerkracht van uw kind? 

 
Met vriendelijke groeten, 
Team obs de Rietput 
 


