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Beste ouders/verzorgers,

We hopen dat u een fijne vakantie heeft gehad.
Wij zijn er weer helemaal klaar voor om energiek en enthousiast met uw en onze
kinderen aan de slag te gaan en kunnen niet wachten om hen maandag weer te
mogen begroeten. In deze eerste nieuwsbrief treft u alle informatie aan om het
schooljaar goed te kunnen starten. Laten we er met z’n allen een mooi en
leerzaam nieuw schooljaar van maken!

Met hartelijke groeten,
namens heel Team Aldenhaag,
Eveline van Hemert
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Belangrijke data

30 augustus Start nieuwe schooljaar!
Week van 30 augustus Jaarkalender wordt verstuurd
Week van 13 september Omgekeerde Oudergesprekken (meer info)
17 september Schoolreisje, let op: 8.30 uur tot 17.00 uur!
23 september Schoolfotograaf (meer info volgt binnenkort)
27 september Informatieavond en Algemene Ouderavond

(onder voorbehoud, i.v.m. de maatregelen)
29 september Studiedag, alle leerlingen zijn vrij!



Het Team

Vanaf maandag staan we met onderstaand onderwijsteam voor uw kind(eren)
en voor u klaar.

Groep 1-2: Joyce Mentink en Hanneke Schalkwijk
Groep 3-4: Jeannette van Schaik en Laura Jansen
Groep 5-6: Mariska de Gier
Groep 7-8: Eva de Kam

Vakleerkracht gym: Kevin Timmer
Leerlingbegeleiding: Marieke van Geffen
Intern Begeleider: Cora den Ambtman
Directeur: Eveline van Hemert

Naast bovenstaand onderwijsteam zult u ook Lisa Oskamp-Versteeg vrijwel het
gehele jaar bij ons op school zien rondlopen. Lisa is tweedejaars ROC-student
en zal op maandag en dinsdag ons onderwijsteam komen versterken. Ook
zullen er één of meerdere PABO-studenten van Hogeschool Utrecht stage
komen lopen bij ons op school; zodra we hier concrete informatie over hebben,
hoort u dit uiteraard van ons. In Nieuwsbrief 2 stelt Lisa zich graag aan u voor.
Dat geldt ook voor eventuele PABO-studenten als deze er tegen die tijd al zijn.

Schooltijden

Onze schooltijden zijn ongewijzigd en zichtbaar in onderstaand schema:

Dag Tijd

Maandag 8.30 uur - 14.30 uur

Dinsdag 8.30 uur - 14.30 uur

Woensdag 8.30 uur - 12.30 uur

Donderdag 8.30 uur - 14.30 uur

Vrijdag 8.30 uur - 12.30 uur



Brengen en ophalen

Algemene regels
Hoewel we hadden gehoopt er vanaf te zijn na de
zomervakantie, zijn we helaas nog steeds gebonden aan
een aantal Corona-maatregelen. Deze zijn in lijn met de
adviezen vanuit het RIVM, de protocollen vanuit de
PO-raad en de afspraken die we bestuurs breed gemaakt
hebben. Ze gelden tot nadere berichtgeving.

Voor brengen en halen geldt het volgende:

● volwassenen houden nog steeds minimaal 1,5 meter afstand tot elkaar;
● afscheid nemen van uw kind gebeurt buiten het hek en verloopt vlot;
● indien u bij beide hekken moet zijn om uw kind(eren) te brengen, graag

eerst uw oudste kind(eren) wegbrengen, alvorens naar het
kleuterhek te gaan;

● om ook bij het ophalen een goede doorstroom te creëren, mogen de
kleuters 5 minuten eerder worden opgehaald (dus om 14.25u of om
12.25u), zodat hun ouders/verzorgers ook weer op tijd bij het grote plein
zijn wanneer hier oudere broers/zussen moeten worden opgehaald.

Voor alle kinderen van de school geldt dat ze om uiterlijk 8.25 uur op het
plein moeten zijn. Dan gaat de bel en lopen de leerkrachten in rijen met
hun groepen naar binnen. Zo kunnen we tijdig starten met de lessen en
gaat er geen onderwijstijd verloren.

Fietsen
Kinderen die op de fiets komen, lopen op het plein met de fiets aan de hand en
plaatsen hun fiets in de fietsenrekken van onze (overdekte) fietsenstalling.

Looproutes
De ingangen en looproutes blijven nagenoeg gelijk.
Let op: voor groep 3 is er een wijziging ten opzichte van vorig
schooljaar!

● Groep 1-2 komt via het paadje naast De Blokkendoos, neemt afscheid bij
het kleuterhek en wordt buiten opgevangen door de leerkracht tot
iedereen er is en ze gezamenlijk naar binnen gaan;

● groep 3 t/m 8 speelt buiten en verzamelt zich in de rij bij de eigen
leerkracht zodra de bel gaat, om vervolgens gezamenlijk naar binnen te
gaan;

● ook het naar huis gaan verloopt op deze manier: groep 1-2 via het paadje
naast De Blokkendoos, groep 3 t/m 8 via het hek van het grote plein;

● enige wijziging is dus dat groep 3 via het grote plein naar binnen
komt en naar huis gaat, in plaats van via het kleuterplein.



Bij het naar huis gaan lopen alle leerkrachten met hun groep mee naar buiten.
Voor groep 1-2 houdt dit in dat de leerkracht met hen meeloopt naar het
kleuterhek. Vanaf daar mogen de kinderen naar huis, zodra ze diegene die hen
ophaalt hebben gezien. Voor alle andere groepen geldt dat de kinderen zelf naar
het hek en/of naar huis mogen, maar dat de leerkrachten er zijn om toe te zien
op een rustig verloop hiervan en een veilige oversteek voor alle kinderen.

Ook houden we zo het contact met het onderwijsteam voor u laagdrempelig; u
kunt ons altijd even aanschieten voor een vraag, mededeling of het maken van
een afspraak. Uiteraard dient u daarbij nog steeds de 1,5 meter
afstandsregel in acht te nemen.

Eten en drinken

Algemeen
Voor de leerkrachten is het fijn wanneer het eten en drinken van het 10-uurtje
en de lunch in afzonderlijke bakjes en bekers (liefst met naam) mee naar school
komt. Ook is het handig als uw kind zelf weet wat voor elk pauzemoment
bedoeld is, zodat er om 10.00 uur geen zoektocht in de koelkast hoeft plaats te
vinden om de broodtrommels en bekers te vinden waarin ook 10-uurtjes zitten.

10-uurtje
Ook dit schooljaar zijn dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag weer onze
Gruitdagen. Op deze dagen mogen de kinderen alleen groenten en/of fruit
meenemen voor het 10-uurtje. Op maandag is het flex-dag en gaan we hier wat
soepeler mee om, zie daarvoor ons Voedingsbeleid, welke is terug te vinden op
onze website.

Lunch
Op maandag, dinsdag en donderdag lunchen alle kinderen op school. Hiervoor
dienen ze een gezonde lunch van thuis mee te nemen. Op school is een koelkast
beschikbaar.

Drinken
Zowel voor het 10-uurtje als voor de lunch dient u uw kind(eren) iets te drinken
mee te geven. Graag willen we u er nog even aan herinneren dat onze voorkeur
uitgaat naar een drinkbeker of drinkfles, het liefst voorzien van een naam. In het
kader van De Gezonde School willen we op deze manier graag de enorme
hoeveelheid (vaak maar half lege) drinkpakjes en weggooiflesjes terugdringen.

Eten en drinken voor de korte pauze kan bij binnenkomst in het kluisje worden
gelegd. Eten en drinken voor de lunch wordt in de bakken gezet die op de
kluisjes staan. Deze gaan vervolgens de koelkast in, zodat het eten en drinken
lekker blijft tot de lunchpauze.

https://mobilecms.blob.core.windows.net/appfiles/app_2137/File/Vooedingsbeleid_Den_Aldenhaag.pdf


Verjaardagen

Ieder kind dat jarig is (of jarig is geweest in een vakantie) mag zijn of haar
verjaardag vieren op school, in de klas. Ook mag een jarige weer met twee
klasgenootjes ‘de klassen rond’ om de leerkrachten te trakteren.

Voor alle groepen geldt dat de verjaardagen in de kleine pauze worden gevierd,
zonder het bijzijn van ouders/verzorgers. De traktatie kan bij aanvang van de
schooldag worden meegegeven. Voor warme- of bevroren traktaties kunt u het
beste met de leerkracht van uw kind(eren) even afspreken wat een handig
moment is om dit te komen brengen. Denkt u hierbij alstublieft nog wel aan
de 1,5 meter afstand.

In het kader van De Gezonde School stimuleren wij
het meebrengen van een gezonde traktatie. Ter
inspiratie zullen we in de Nieuwsbrief geregeld een
voorbeeld opnemen. Let wel: Dat we gezonde
traktaties stimuleren, betekent niet dat we dit ook
verplichten. Uw kind is dus nog steeds vrij in wat het
trakteert. Traktaties hoeven niet perse meer
voorverpakt te zijn; u mag dus ook zelf weer
creatief aan de slag als u dat leuk vindt.

Contacten met ouders/verzorgers

Zoals u kunt lezen in de brief van onze directeur-bestuurder Krista van Vreeswijk
(tevens als bijlage opgenomen in de mail van deze nieuwsbrief), mogen
ouders/verzorgers weer beperkt de school in. Dit betekent dat u weer welkom
bent om uw kind op te halen voor bijvoorbeeld zwemles of een tandartsbezoekje.
Ook binnenlopen om iets af te geven of iets dergelijks, mag weer.

Indien u uw kind ziek moet melden, kan dit telefonisch via 0344 681721
tussen 8.00 uur en 8.15 uur. Het kan gebeuren dat niemand in de gelegenheid
is om op te nemen; we verzoeken u om dan de Voicemail in te spreken. Wij
zorgen ervoor dat we deze afluisteren.

Voor al uw vragen, opmerkingen en het maken van afspraken kunt u altijd bij de
leerkracht van uw kind terecht. Dit kan even snel mondeling - uiteraard op
afstand - bij het hek, maar ook per mail of telefonisch.

Let op: het is niet de bedoeling dat u op eigen initiatief app berichten stuurt aan
de leerkrachten, bijvoorbeeld om uw kind ziek te melden, een afspraak te maken
of een vraag te stellen. Benut daarvoor dus de bovengenoemde mogelijkheden.

Indien u met een leerkracht in gesprek moet, bent u hiervoor op afspraak weer
van harte welkom in de school. Ook de Omgekeerde Oudergesprekken zullen
weer gewoon fysiek plaatsvinden, uiteraard met inachtneming van de 1,5
meter afstand. Binnenkort ontvangt u meer informatie over de Omgekeerde
Oudergesprekken.



Overige belangrijke informatie

Aanspreekroutes
Uw eerste aanspreekpunt voor kind- en klas-gerelateerde zaken is altijd de
leerkracht. Indien dit niet afdoende is, kunt u daarna bij de directie terecht. Ook
voor algemene zaken bent u bij de directie uiteraard van harte welkom. Voor
verlofaanvragen dient u tijdig een verlofaanvraagformulier in te vullen, welke
te verkrijgen is bij de directie.

Gymlessen
De gymlessen worden dit jaar op
dinsdag gegeven. Alle kinderen
krijgen dan gymles van onze
vakleerkracht Kevin. Dit gebeurt in
de gymzaal, aangrenzend aan onze
school. Denkt u aan het
meegeven van de gymspullen
en zorgt u dat alles nog/weer
past? Er wordt gegymd in korte
broek/legging, T-shirt en met
gymschoenen.

Hygiëne
Uiteraard zien wij er nog steeds streng op toe dat de handen van alle kinderen
regelmatig met water en zeep worden gewassen. Dit gebeurt op z’n minst bij
het binnenkomen, voor het eten/drinken, na het buitenspelen en na ieder
toiletbezoek.

Ook bij de schoonmaak van het gebouw wordt - naast de reguliere schoonmaak -
nog steeds extra aandacht besteed aan het reinigen van contactvlakken zoals
deurklinken, handgrepen en lichtknoppen.

Klassendienst
We gaan dit schooljaar weer de Klassendienst invoeren vanaf groep 3. Dit houdt
in dat iedere week een ander tweetal uit de groep aan de beurt is om een aantal
kleine taakjes uit te voeren bij het naar huis gaan; uw kind kan dan iets later uit
school komen dan u gewend bent.

Luizencontrole
Het ‘Luizenpluizen’ mag weer worden opgepakt op school. Dit houdt in dat er
iedere woensdag na een vakantie Luizencontrole wordt uitgevoerd door onze
Luizenpluizers. Dit doen we echter nog wel in enigszins aangepaste vorm. Indien
er bij de Luizencontrole hoofdluis bij uw kind wordt aangetroffen, stelt de
leerkracht van uw kind u hiervan op de hoogte. Alle ouders van de groep waar
desbetreffend kind in zit ontvangen een brief ter informatie, zodat ze hun eigen
kind even extra goed in de gaten kunnen houden. Uiteraard houden we het
anoniem.

Indien u onverhoopt buiten de Luizencontroles op school om
hoofdluis aantreft bij uw kind, laat ons dit dan zo spoedig
mogelijk weten zodat we een extra Luizencontrole kunnen
inplannen en we de ouders van de groep van uw kind
kunnen inlichten zodat ook zij even extra alert kunnen zijn
op hoofdluis bij hun kind.



Activiteiten
Ieder schooljaar staan er tal van activiteiten gepland, waarbij vaak de hulp van
ouders wordt ingeschakeld en welke we grotendeels samen met de
Activiteitencommissie organiseren. Ook hierbij mag de fysieke samenwerking
weer voorzichtig worden opgestart. Per activiteit zullen we bekijken hoe dit er
concreet uit zal gaan zien.

Buitenschoolse Opvang
Indien uw kind gebruik maakt van een BSO, bent u er zelf verantwoordelijk
voor dat u uw kind tijdig aan- of afmeld. Ook wanneer uw kind ziek is, of er is
een Studiedag op school waardoor uw kind niet op de gebruikelijke tijd op school
hoeft te worden opgehaald voor BSO, dient u dit zelf door te geven aan de
BSO-aanbieder waarvan uw kind gebruik maakt.

Thuisblijven
Indien uw kind verkouden is, hoeft uw kind niet meer thuis te blijven. Bij
ernstig hoesten, koorts en/of benauwdheid blijft gelden dat uw kind thuis moet
blijven. Uiteraard ook indien uw kind nauw contact is geweest van iemand met
Corona. Bij twijfel, bel voor schooltijd gerust even! Dan doorloopt één van
de teamleden samen met u de meest actuele ‘Beslisboom’ en bekijken we op die
manier wat de juiste keuze is.


