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 Beste ouder(s), verzorger(s) van OBS Het Vastert, 

 

Hopelijk heeft u samen met uw kind(eren) kunnen genieten van een 

fijne zomervakantie. Wij wensen iedereen een heel fijn schooljaar toe 

en wij zijn blij om u en de kinderen maandag weer te zien. In verband 

met corona en de veiligheid van ons allemaal houden wij ons de 

komende periode aan de afspraken die we met elkaar gemaakt hebben.  

 

Start schooljaar 

De school start maandag a.s. om 8.30 uur. Vanaf 8.15 uur staan de 

leerkrachten op het plein. Zij zullen maandag hesjes dragen zodat zij 

herkenbaar zijn voor de leerlingen en de 1.5 meter gehanteerd kan 

worden. Daarnaast zullen wij bij de poort staan om de kinderen naar de 

leerkracht te begeleiden op de afgesproken plek op het plein. Tussen 

de leerlingen hoeft geen 1.5 meter afstand bewaard te worden. Tussen 

personeelsleden en leerling moet zoveel mogelijk 1.5 meter afstand 

bewaard worden. Ouder(s) en verzorger(s) mogen niet op het 

schoolplein of in de school komen. De kleuters gaan net als voor de 

zomervakantie 5 minuten eerder uit school. Op maandag, dinsdag en 

donderdag graag om 14.25 uur ophalen en op woensdag en vrijdag om 

12.25 uur. De kleuters van groep 1/2B gaan via het eigen pleintje naar 

binnen en naar buiten.  

 

Ziekte/verkoudheid/koorts 

Indien uw kind koorts heeft, ziekteverschijnselen of een verkoudheid, 

mag uw kind niet naar school en moet u uw kind laten testen. Bij koorts 

en benauwdheidsklachten mag de rest van het gezin ook niet naar 



school, mits het kind 24 uur koortsvrij is en/of de uitslag van de test 

negatief is. Als uit een test blijkt dat het kind positief getest is, moet 

hij/zij tenminste 7 dagen thuisblijven en uitzieken. Het kind mag pas 

weer naar school als hij/zij na deze 7 dagen 24 uur klachtenvrij is. Als 

iemand in het huishouden positief getest is, moet het kind wachten tot 

de betreffende persoon 24 uur klachtenvrij is en dan nog 14 dagen na 

het laatste contact met die persoon, thuis blijven. Dit geldt ook voor 

de leerkrachten. Indien een leerkracht niet in staat is om te werken 

en er geen inval is wordt u hierover zo vroeg mogelijk geïnformeerd.  

 

Ventileren/desinfecteren 

Wij vragen de leerlingen om regelmatig de handen te wassen en de 

handen te desinfecteren. De leerkrachten zullen de lokalen in de 

pauzes zo goed mogelijk ventileren door ramen en deuren open te 

zetten. Ons mechanisch ventilatiesysteem is vooralsnog uitgeschakeld, 

tot wij zeker weten dat het veilig is. 

 

Plein 

Het is belangrijk dat u nadat u afscheid neemt van uw kind vlot 

doorloopt om verstoppingen te voorkomen. Het zou fijn zijn wanneer u 

met uw kind(eren) een afspraak maakt over de plek waar u uw kind 

opvangt. De school is alleen bereikbaar via ons eigen hek. Het hek 

tussen Drakensteyn en onze school zit dicht. Indien mogelijk graag 

lopend of op de fiets naar school in verband met parkeerproblemen en 

verkeersdrukte. Het buitenspelen gebeurt alleen met dezelfde groep. 

Na schooltijd gaat iedereen direct naar huis of de BSO.  

 

Luizencontrole 

Helaas is het nog niet mogelijk om de luizencontrole weer op te 

starten. Zou u zelf de kinderen kunnen controleren op luizen en neten. 

U kunt hierover eventueel contact opnemen met Linda Bekkering.  

 

Verjaardagen  

Verjaardagen kunnen gevierd worden op school maar het is helaas niet 

mogelijk voor de ouders van de kleuters om hierbij aanwezig te zijn. 



Indien uw kind wil trakteren dan is dat mogelijk met voorverpakte 

traktaties. Zou u kunnen overleggen met de leerkracht over het 

moment van het vieren van de verjaardag? 

 

Buitenschoolse opvang 

De voorschoolse en buitenschoolse opvang halen de kinderen op bij het 

zijhek van de fietsenstalling, aan de kant van het winkelcentrum.  

 

Gym  

Doordat het ventilatiesysteem van de gymzaal is afgekeurd, mogen wij 

nog geen gebruik maken van de zaal. Bij goed weer zullen de gymlessen 

buiten plaatsvinden. 

 

Kalender 

Volgende week ontvangen de oudste kinderen van elk gezin een 

kalender.  

 

Informatieavonden  

De data van de informatieavonden zijn via de vorige nieuwsbrief aan u 

doorgegeven. In verband met corona is nog niet duidelijk of deze door 

kunnen gaan. U ontvangt hierover nader bericht.  

  

Namens het team , 

Vriendelijke groet, 

Ilse Rekers 

info@obsvastert.nl 
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