
 

 
Agenda 

31 augustus 
Begin schooljaar 2020-2021 
 
1 september  
Luizencontrole 
 
4 september 

Schoolfotograaf 

 

21 september  

Studiedag, leerlingen vrij 

 
Het is bijna weer zover! 

Het laatste weekend van de 

zomervakantie is aangebroken. Als team 

zijn we vandaag officieel begonnen met 

onze traditionele startvergadering. Even 

met elkaar de vakantie doornemen 

(iedereen is weer veilig en gezond terug, 

om dankbaar voor te zijn) en zoveel 

mogelijk praktische punten met elkaar 

bespreken en vaststellen. Bovendien zijn 

we ‘Coronaproof’ op de teamfoto gegaan, 

altijd weer een leuke ‘happening’. Kortom, 

we zijn er klaar voor! 

Bijzondere tijden  

Corona is helaas de wereld nog niet uit. 

Ook voor u en ons houdt dit in dat we niet 

kunnen functioneren zoals we graag 

zouden willen. We proberen er met elkaar 

het beste van te maken. 

Schooltijden 

We starten het schooljaar met het nieuwe 

continurooster; les van 8.30 uur tot 14.30 

uur. Op woensdag les van 8.30 uur tot 

12.15 uur. Kinderen die geen gebruik 

maken van de TSO gaan tussendoor 45 

minuten naar huis om te lunchen. We 

hebben i.v.m. AVG-regels van KOK geen 

overzicht ontvangen welke kinderen dit 

betreft. Als uw kind(eren) geen gebruik 

maken van de TSO en thuis gaan eten, 

verzoeken we u dit z.s.m. via de mail aan 

ons door te geven: 

(directie.colignyschool@prohles.nl) 

Ouders 

Ook de komende periode bent u als ouder 

niet welkom in school. Dit houdt helaas 

nog in dat u uw kind bij het hek het plein 

op laat gaan en daar afscheid neemt.  

Ouders met een specifieke taak zijn wél 

welkom op school om deze taak uit te 

voeren. Dat houdt bijvoorbeeld in dat de 

luizenouders en de biebouders/oma’s 

weer welkom zijn om hun taak uit te 

voeren. Let op: deze ouders moeten wel 

1,5 meter afstand houden van elkaar en 

zijn zelf verantwoordelijk voor de 

uitvoering daarvan. 

Ouders kunnen op school uitgenodigd 

worden voor een gesprek over hun kind. 

Ook daarbij is het van belang dat we met 

z’n allen zorgdragen voor de 1,5 meter 

afstand. 

Ingangen en uitgangen 

Het naar school gaan en weer naar buiten 

wordt voor groep 1/2 niet veranderd. De 

leerlingen worden bij het hek op het kleine 

plein opgevangen door de leerkracht en 

gaan daarna eerst buitenspelen voordat 

ze naar binnengaan. Bij het naar buiten 

gaan komen ze door hetzelfde hek weer 

naar buiten waar u staat te wachten. 

De groepen 3 t/m 8 mogen vanaf 8.20 uur 

het grote plein op en gaan daarna naar 

binnen. Bij het naar buiten gaan volgen ze 

ook deze route. Na schooltijd gaan ze 

gelijk naar huis. 

Schoolreizen en uitstapjes 

Als team hebben we gesproken over de 

schoolreizen die gepland staan voor 

donderdag 24 september. Zoals het er nu 
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uit ziet gaan deze door. U wordt hier nog 

nader over geïnformeerd. 

Groepsuitstapjes (bijvoorbeeld 

herfstwandeling) mogen door de 

leerkracht georganiseerd worden mits de 

1,5 meter tussen begeleidende ouders 

nageleefd wordt. 

Informatieavond 

De informatieavonden kunnen door 

Corona helaas niet doorgaan. Elke groep 

zal u daarom op geheel eigen wijze 

informeren hoe het komend schooljaar er 

voor uw zoon/dochter uit gaat zien. We 

hebben afgesproken dat u uiterlijk 

donderdag 17 september deze informatie 

in uw bezit heeft. Het kan dus zijn dat de 

informatie van de ene groep eerder 

verstuurd wordt dan die van een andere 

groep. Mocht u 18 september nog niets 

hebben ontvangen mag u ‘aan de bel 

trekken’.  

Schoolfotograaf 

Vrijdag 4 september worden de jaarlijkse 

schoolfoto’s genomen. Vanwege Corona 

zijn dat dit jaar alleen portretfoto’s en 

groepsfoto’s. Broertjes/zusjes foto’s 

worden onder en na schooltijd niet 

genomen. Mochten in de loop van het 

schooljaar de Coronaregels versoepelen 

kan er altijd nog een apart 

‘broertjes/zusjes’ moment worden 

vastgesteld. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ventilatie  
Rondom de ventilatie van de school heerst 

nog veel onduidelijkheid. Voorlopig 

hanteren wij  de natuurlijk ventilatiemanier 

(ramen/deuren tegen elkaar open). Dit 

houdt in dat het lokaal voor uw kind 

kouder aan kan voelen dan anders. Verder 

wachten wij de uitslag af van de 

inspectieronde die Prohles deze week 

heeft laten uitvoeren. Wordt vervolgd in 

een volgende nieuwsbrief. 

Anti Rookbeleid 

Sinds 1 augustus j.l. zijn alle 

schoolterreinen wettelijk verplicht ‘rookvrij’. 

Dat houdt in dat er in school en op alle 

pleinen eromheen niet meer gerookt mag 

worden. We willen u vragen dit beleid na 

te leven. Op www.rookvrijschoolterrein.nl 

kunt u van alles over dit onderwerp 

terugvinden. 
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