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februari 2021 

Nieuws van de directie 

Beste ouders/verzorgers, 

We mogen weer! Vanaf maandag 8 februari mogen wij alle kinderen weer in hun 

klas ontvangen. We vinden het fijn om de kinderen weer te zien, maar we 

vinden dit ook spannend. Wij willen het team daarom zo goed mogelijk 

beschermen en zullen zo goed mogelijk alle richtlijnen volgen die door de 

overheid zijn opgesteld. De richtlijnen zijn terug te vinden in het aparte 

document dat samen met deze nieuwsbrief is verstuurd. 

De tijd tot de voorjaarsvakantie zullen we gebruiken om de stof van de 

afgelopen periode te herhalen en hiaten op te merken en weg te werken. Tevens 

zullen we de Citotoetsen afnemen. Meer informatie over de Cito is verderop 

terug te vinden in de nieuwsbrief. 

We vragen u om de richtlijnen goed door te lezen en ons te helpen de school 

coronavrij te houden. Dan kunnen we met zijn allen ‘gewoon’ naar school.   

Namens het Team van de Westhoek  

Joke Burgerhoudt 

Directeur 

Belangrijkste aanpassingen vanaf 8 februari 

Openingstijden 
De school is open op de reguliere onderwijstijden:  

  Groep 1 t/m 4  Groep 5 t/m 8  

Ma, di, do, vr ochtend  08.30 – 11.30 uur  08.30 – 12.00 uur  

Ma, di, do, vr middag  13.00 – 15.00 uur  13.00 – 15.00 uur  

Woensdag  08.30 – 11.45 uur  08.30 – 12.30 uur  

 

De peuteropvang en hele dagopvang werken ook volgens de normale 

openingstijden.  

Regels over het brengen en halen. 
We zullen van onze verschillende ingangen gebruik blijven maken, net als voor 

de lockdown. De deur gaat 10 minuten voor tijd open. We vragen kinderen vanaf 

groep 5 zoveel mogelijk zelf naar school te komen. Ouders zijn welkom tot het 

hek. Wij vragen u om in alle gevallen 1,5 meter afstand te houden tot de 
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medewerkers en tot elkaar. Mocht u iets willen doorgeven aan de leerkracht, 

vraag dit dan aan onze medewerkers bij het hek of bel/mail de leerkracht. 

Bewaakt u alstublieft bij het ophalen van de kinderen weer de 1,5 meter 

afstand.  

Tussenschoolse opvang 
Wij willen u vragen indien echt noodzakelijk gebruik te maken van de overblijf. 

De overblijf zal niet meer centraal plaatsvinden maar in de eigen groep. 

Aanmelden via een Whats App bericht op nummer: 0651691228 

Groepsdoorbroken werken 
De komende periode zullen we tijdelijk niet groepsdoorbroken werken in de 

groepen 5 t/m 8. Dit doen we om het mengen van kinderen tegen te gaan, zodat 

bij eventuele quarantaine niet meerdere groepen naar huis moeten.  

BSO en VSO 
De school is open voor onderwijs en hele dagopvang. Er is geen BSO en VSO. Er 

is op deze momenten alleen noodopvang op aanvraag voor kinderen met een 

opvangcontract. Denkt u gezien uw cruciaal beroep hier aanspraak op te kunnen 

maken en is het absoluut noodzakelijk, stuurt u dan een mail naar 

westhoek@wijzer.nu   

Voor uw vragen over de betaling omtrent de BSO en VSO willen we u graag 

verwijzen naar het document dat aan deze nieuwsbrief is toegevoegd. Hierin 

staat precies beschreven welke regelingen hiervoor gelden. 

Vakantieopvang 
Vakantieopvang is alleen noodopvang voor ouders met een opvangcontract, die 

zich reeds aangemeld hebben. 

Vervanging bij zieke medewerker 
Als een onderwijsmedewerker ziek is, wordt er gekeken naar vervanging. Wij 

vragen u rekening te houden met het feit dat vervanging op dit moment lastig 

is. Als er geen vervanging mogelijk is dan krijgen de kinderen die dag/dagen 

online thuisonderwijs.   

Als een opvangmedewerker ziek is, kunnen wij wel voor vervanging zorgen.  

Wat als een leerling of medewerker positief test op het coronavirus 
Zodra een leerling of medewerker positief test op het coronavirus gaat de hele 

klas en betrokken medewerkers in quarantaine en wordt de GGD ingelicht. Na 5 

dagen kunt u ervoor kiezen om uw kind te laten testen. Het testen van uw kind, 

is uw keuze. Bij een negatieve uitslag kan het kind de volgende dag naar school. 

Als u ervoor kiest om uw kind niet te laten testen, dan duurt de quarantaine 10 

dagen. Dit is geheel volgens de richtlijnen van de overheid.  
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Als de klas in quarantaine zit, zal er online onderwijs plaatsvinden op de manier, 

zoals dat de afgelopen periode ook is gebeurd. 

 

 

Mondkapjes in groep 7 en 8 
Vanuit de overheid is geadviseerd om kinderen in groep 7 en 8 een mondkapje 

te laten dragen buiten de klas op plaatsen waar zij geen 1,5 meter afstand 

kunnen bewaren. Wij hebben besloten om in de klas geen mondkapje te laten 

dragen. Als u het belangrijk vindt dat uw kind tijdens het verplaatsen over de 

gang en buiten de klas wel een mondkapje draagt dan kan dat. Hij of zij dient 

deze dan zelf mee te nemen en is zelf verantwoordelijk voor het al dan niet 

dragen hiervan.  

Ventileren 
In het gebouw zal goed worden geventileerd. We vragen u om de kinderen 

verschillende laagjes kleding aan te laten doen, zodat ze makkelijk zelf kunnen 

bepalen of ze het warmer of kouder willen hebben. De ramen zullen gedurende 

de dag regelmatig open staan. 

Gym 
De gymlessen zullen zoveel mogelijk buiten plaatsvinden.  

Cito’s 
In de week van 8 februari zullen we starten met een herhalingsweek. We zullen 

ons richten op het feit dat we weer met elkaar op school zijn. In de week van 15 

februari zullen we de Cito’s afnemen. Wij vinden het belangrijk om het moment 

van afname niet te blijven uitstellen. Vandaar dat we ervoor gekozen hebben om 

de Cito’s nog voor de voorjaarsvakantie af te nemen. De Cito’s zullen voor ons 

het uitgangspunt vormen voor het onderwijs na de voorjaarsvakantie. Door op 

kindniveau te analyseren, weten we wat eventuele hiaten zijn en kunnen we 

daar meteen na de voorjaarsvakantie mee aan de slag.   

Rapport en rapportgesprekken 
In de week van 8 maart zullen de rapporten worden meegegeven en vinden de 

rapportgesprekken plaats. Deze zullen digitaal plaatsvinden. U ontvangt via 

schoolgesprek een uitnodiging om u hiervoor in te schrijven. Omdat u het 

rapport eerder ontvangt dan het gesprek plaatsvindt, kunnen wij ons voorstellen 

dat u vragen heeft over het rapport. Wij willen u vragen om deze eventuele 

vragen te bewaren tot het gesprek.   
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Groep 8 
De ouders van groep 8 hebben via de leerkrachten al informatie gekregen over 

de aanpak in de komende twee weken. Deze wijkt af van de andere groepen 

vanwege het schooladvies. Wij vragen ouders zich op tijd in te schrijven middels 

schoolgesprek voor het adviesgesprek. 

Pindakaas 
Op dit moment zijn er een aantal kinderen bij de overblijf en de kinderopvang 

met een pinda-allergie. Vanwege de veiligheid van deze kinderen willen wij u 

vragen geen pindakaas op de boterhammen mee te geven voor de lunch.  

Traktaties 
Kinderen mogen nog steeds trakteren als zij jarig zijn. Spreek dit wel even goed 

met de leerkracht af. De traktatie moet voorverpakt zijn en door de kinderen zelf 

naar binnen kunnen worden gedragen. 

Vakantiedata en studiedagen 
In onderstaand overzicht vindt u de vakantiedagen en studiedagen van dit 

schooljaar. 

De studiedag van woensdag 24 maart blijft staan onder voorbehoud. We 

brengen u hier in de nieuwsbrief van maart over op de hoogte.  

Vakantiedagen Studiedagen 

Voorjaarsvakantie Woensdag 24 maart 

22 februari t/m 26 februari Dinsdag 25 mei 

Goede vrijdag Vrijdag 16 juli 

2 april   

2de paasdag  

5 april  

Meivakantie  

26 april t/m 7 mei  

Hemelvaart weekend  

13 mei en 14 mei  

Pinksteren  

24 mei  

Zomervakantie  

19 juli t/m 27 augustus  

Belangrijke data 
8 februari Eerste fysieke schooldag na de lockdown 

15 februari Start afname Cito’s 

22 t/m 26 februari Voorjaarsvakantie 
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