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Nieuwsbrief 
 

 Start schooljaar 2020-2021 

Van de directie 

Beste allemaal, 

We gaan weer beginnen. Na het 
bijzondere schooljaar zit onze 
vakantieperiode er weer op. Een 
vakantie die voor velen anders was 
dan normaal. Ik hoop dat iedereen een 
goede tijd heeft gehad. 

Maandagochtend gaan we op De 
Springplank weer starten. De 
leerkrachten hebben afgelopen week 
alles weer pico bello in orde gemaakt 
en we zijn er helemaal klaar voor. 

Zoals je in deze brief kunt lezen 
hebben we nog steeds maatregelen 
tegen corona, maar die zijn verruimd 
ten opzichte van de laatste weken voor 
de zomervakantie. 

We kijken er naar uit om iedereen weer 
terug te zien op school. We wensen 
iedereen een fijn en leerzaam jaar toe! 

Vriendelijke groeten, Ronald. 

Communicatie 

Afgelopen jaar hebben we veelvuldig 
gebruik gemaakt van Parro. Dat is 
goed bevallen. 

Komend jaar communiceren we 
voornamelijk via Parro en sturen dan 
niet ook nog een mail. Parro is voor 
alle klassikale berichten; het plaatsen 
van leuke foto’s; voor het maken van 
afspraken voor gesprekken met 
ouders; vragen om hulp van ouders. 

Mail met persoonlijke en individuele 
inhoud, zoals gespreksverslagen, 
blijven we versturen vanuit ons 
administratie en leerlingvolgsysteem 
ParnasSys. Op deze manier houden 
we alle belangrijke onderwijskundige 
gegevens van uw kind op één plek. 

Alle ouders kunnen zich dit jaar weer 
aanmelden voor Parro. Wilt u er dan 
ook om denken dat u in de app 
aangeeft of u wel of geen foto’s of 
video’s wilt delen van uw kind? 

Oproep 

Soms verandert er iets in uw 
gegevens, mail adres, telefoonnummer 
of nog anders. Wilt u wijzigingen 
doorgeven aan de school? Alvast 
hartelijk bedankt. 

Bezetting 

De bezetting van de klassen ziet er als 
volgt uit: 

Groep Leerkracht 

1/2A Sandra (ma,di,wo,do,vr) 

1/2B Mascha (ma-di) Angelique (wo-vr) 

3 Esmee (ma,di,wo,do,vr)  

4 Linda (ma-wo) Paul (do-vr) 

5/6 Guido 

6 Aygül (ma,di,wo,vr) Anna (do) 

7 Tineke 

8 Peter (ma,di,do,vr) Anna (wo) 

NG Corine 

De inzet van onderwijsassistenten is 
grofweg: Belinda: kleuters, Anissa 
groep 3-5, Sila groep 6-8. 

Personeel 

Aan het begin van de zomervakantie 
heeft juf Astrid besloten om komend 
jaar op een andere school te gaan 
werken. We gunnen haar van harte 
een nieuwe stap in haar carrière. Astrid 
zal nog tot 1 oktober bij ons zijn. 
Ondertussen is de werving en selectie 
van een nieuw intern begeleider in 
volle gang. Zodra er een nieuw 
persoon aangenomen is zal ik die aan 
u introduceren. 
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Informatieavonden 

De informatieavonden zullen dit jaar 
door de coronamaatregelen niet 
worden georganiseerd omdat we niet 
met groepen ouders in de school 
mogen. We zullen u op een 
alternatieve manier infomeren. 

De ouders van groep 8 zullen bij 
uitzondering wel in school komen, 
maar dan in kleinere groepen en onder 
restricties. De groepen 1 t/m 7 maken 
filmpjes. Die zullen rond 28 augustus 
aan u opgestuurd worden. 

Roosters 

De gymlessen zijn op ma, wo en do en 
de zwemlessen op woensdag: 

groep gym op dag: 

1/2a 1/2b ma 

3 ma, wo 

4 wo zwemles 
do gym 

5/6 wo, do 

6 wo, wo 

7 ma, wo 

8 ma, wo 

NG wo zwemles, 
do gym 

Groep 3 heeft op de eerste schooldag 
van het jaar geen gym, maar start in de 
eigen klas. 

Alle groepen vanaf groep 4 gaan weer 
douchen. 

De muzieklessen worden weer 
ingeroosterd. 

De bevo lessen (beeldende vorming) 
zijn op maandag en vrijdag en starten 
direct de eerste schoolweek. 
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Organisatie mbt corona 

Bij de start van het schooljaar op 17 
augustus passen wij ook de 
verruimingen toe die door het kabinet 
zijn gedaan. We volgen hierbij de 
regels van het RIVM en het corona 
protocol voor primair onderwijs, van de 
PO-raad. 

De belangrijkste zijn: 

 Ouders komen niet in de school, 
alleen in uitzonderlijke situaties, ter 
beoordeling van de directie 

 Bij het halen en brengen we gaan 
zo snel mogelijk weer weg van 
school 

 Alle volwassenen houden altijd 
minimaal 1,5 meter afstand 

Rooster 

Alle groepen gaan naar school, 5 
dagen per week volgens de normale 
schooltijden (8:30-14:30; woensdag tot 
12:15). Alle leerkrachten zijn op 
school. 

Gymlessen 

Er worden weer gymlessen gegeven. 
Vanaf groep 4 wordt er gedoucht.  

Vervanging 

Wanneer er een leerkracht ziek is of 
iemand in zijn/haar gezin, dan mag de 
leerkracht niet naar school. Dit is een 
strikte regel. Met het huidige 
vervangingsaanbod is het dan zeer 
waarschijnlijk dat de school uw kind die 
dag niet kan opvangen. Als dit het 
geval is, dan informeren we ouders zo 
spoedig mogelijk. 

Brengen en halen 

Ouders van leerlingen van de school 
komen niet op het schoolplein, maar 
leveren hun kind af bij het hek. 

Groep 1/2 en 3: 

 Hek aan de linkerkant van de 
school 

 De leerlingen van de groepen 1/2 
en 3 worden op het plein 
opgevangen door hun leerkracht. 

Groep 4 t/m 8 en Nieuwkomersgroep 

 Hek aan de rechterkant van de 
school. 

 Kinderen gaan zelfstandig via het 
plein naar hun klas. Daar is de 
leerkracht aanwezig. 

Alle volwassenen houden 1,5 meter 
afstand. 

Ouders gaan na halen / brengen direct 
weer weg. 

Fietsen kunnen aan beide zijden van 
het plein worden gestald tegen de 
muren van de omheining. 

Afstand 

 Tussen kinderen: geen 1,5m 

afstand. 

 Tussen onderwijspersoneel en 

kind: geen 1,5m afstand. 

 Tussen alle volwassenen: altijd 

1,5m afstand 

Blijf thuis bij: 

 Neusverkoudheid, loopneus, 

niezen, keelpijn, lichte hoest, 

koorts. 

 Leerlingen blijven ook thuis als een 

gezinslid verkouden is en koorts 

heeft.  

 24 uur klachtenvrij = weer naar 

school. 

Belangrijke afspraken: 

 Ouders hebben via de digitale weg 

(Parro of mail) contact met de 

leerkracht. 

 Kinderen wassen voordat zij naar 

school gaan hun handen 20 

seconden met zeep 

 1 ouder brengt de leerlingen 

 Een kind dat ziek is of er is twijfel 
over koorts, wordt direct door een 
ouder opgehaald  
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Belangrijke data 

17 aug Start nieuwe schooljaar 

11 sept Schoolfotograaf 

24 sept Groep 8 Amsterdams Olympische 
dag 

2 okt Studiedag, alle leerlingen vrij 

12 -16 okt Herfstvakantie  

30 okt Studiedag, alle leerlingen vrij 
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