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Geachte ouder(s), verzorger(s),
Wij hopen dat u en de kinderen een fijne vakantie hebben gehad! Deze week zijn wij al weer
druk bezig geweest met de voorbereidingen en kijken we ernaar uit om de kinderen maandag
weer welkom te heten.

Ik had u voor de zomervakantie al geïnformeerd dat we weer met de reguliere schooltijden
zullen gaan werken. Het landelijke protocol voor basisonderwijs laat dit toe. De
leeftijdscohorten hoeven niet meer gescheiden te blijven. Dit betekent dat de schooltijden
voor alle kinderen als volgt zijn:
Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag:
8:30- 12:00
12:00- 13:15 pauze
13:15- 15:00
Op woensdag van 8:30- 12:15
De leerkrachten vangen de kinderen ’s ochtends om 8:20 buiten op het plein op en gaan in de
rij. Ouders blijven nog steeds buiten het hek. Voor volwassenen geldt de maatregel nog

steeds dat er 1,5 meter afstand gehouden moet worden. Dus ook voor de kleutergroepen
geldt dat de kinderen buiten door hun leerkracht op het plein worden opgevangen.
Aan het einde van de ochtend en dag komen de kinderen zelf naar buiten. De kleuters,
groepen 3 en groep 4A komen onder begeleiding van hun leerkracht naar buiten.
Om 13:05 mogen de kinderen weer op het plein komen en worden ze weer opgewacht door hun
leerkracht en gaan in de rij naar binnen.
De kleutergroepen gebruiken de kleuteringang.
De groepen 3 gebruiken de ingang aan de kant van de parkeerplaats.
De groepen 4A, 5A en 5/6B gebruiken de ingang aan de kant van de Kreeft.
De groepen 6A en 8A ingang voorkant van de dependance.
De groepen 7A en 7/8B ingang achterkant van de dependance.
Het is ook weer mogelijk dat kinderen kunnen overblijven. Informatie over de TSO is
bijgevoegd bij deze nieuwsbrief. Mocht u nog vragen hebben over het overblijven, dan kunt u
contact opnemen met Rowena Metselaar, zij is TSO coördinator op het hoofdgebouw:
rowena.metselaar@edumarevpr.nl Op de dependance is dit Annemarie Meulenbelt.
Hoe te handelen bij gezondheidsklachten?
Kinderen met verkoudheidsklachten ( zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn)
mogen weer naar school. Kinderen blijven wel thuis bij koorts, benauwdheid of veel hoesten.
Bij verkoudheidsklachten ( zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn en andere
klachten zoals benauwdheid) wordt dringend geadviseerd om uw kind te laten testen.
Verder t.a.v. organisatie
Volgende week ontvangt u de jaarkalender. In deze kalender vindt u ook informatie over alle
zaken in en rondom de school. Ook het gymrooster staat hierin vermeld. Maar het
gymrooster is ook al bijgevoegd bij deze nieuwsbrief.
Informatieavonden
Vanaf de tweede schoolweek zullen de informatie avonden georganiseerd worden. U kunt de
data zien in de kalender die u volgende week zal ontvangen.
Tijdens deze avond kunt u kennis maken met de leerkracht(-en) . De leerkrachten zullen u
informeren over het leerjaar van uw kind.
We zullen deze avonden organiseren op de manier zoals vorig schooljaar. De leerkrachten
zullen via Parro de inschrijving open zetten voor 1 persoon per gezin. Op basis van de
aanmeldingen kan de leerkracht ervoor kiezen om twee rondes te plannen. Dit om zo de 1,5
meter ruimte te kunnen garanderen. Verdere informatie hierover volgt nog!
Bij vragen of onduidelijkheden
Door de maatregelen is het voor u nog steeds beperkt om de school in te kunnen komen. Dit
belemmert om spantaan de school in te komen als u vragen heeft. Maar u kunt altijd bellen als
u een vraag heeft of u kunt een afspraak maken met de leerkracht(-en) of directie. En
uiteraard kunt u ook altijd mailen als u vragen heeft die meer organisatorisch van aard zijn.
Ook een berichtje sturen via Parro is mogelijk. Parro is niet bedoeld voor kinderen, maar is
een communicatiemiddel voor ouders.
We staan u altijd graag ter woord!

Ik hoop u voldoende te hebben.
We wensen iedereen een heel fijn schooljaar!
Vriendelijke groet,
Carin de Koning

Bijlage:
- TSO protocol
- Gymrooster gr. 3 t/m 8
- Beslisboom bij verkoudheidsklachten

