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Maandag gaan we weer starten met zijn allen! We hopen dat iedereen een heerlijke 
vakantie heeft gehad en heeft kunnen genieten van de vrije tijd in eigen land of toch in 
een ander vakantieland. De temperaturen in Nederland hebben ervoor gezorgd dat we 
ons in Nederland op een terrasje aan de Middellandse zee konden wanen. Gelukkig 
starten we de schoolweek met minder tropische temperaturen. Wij hebben er weer zin 
in om alle kinderen te zien en ze weer te mogen begeleiden in hun leren!   

We zijn weer volledig open, maar de coronamaatregelen zijn nog van kracht. De meeste 
coronamaatregelen voor basisscholen werden al vóór de zomervakantie ingevoerd, 
maar er zijn dit nieuwe schooljaar ook veranderingen. Hieronder leest u meer over waar 
u en de kinderen rekening mee moeten houden. 

Kinderen mogen/moeten weer alle dagen naar school 
Leerlingen van het primair onderwijs mogen en moeten weer vijf dagen per week naar 
school. Een leerling die tot de risicogroepen behoort of een gezinslid heeft dat daaronder 

valt, kan in overleg met de schoolleiding vrijgesteld worden van lessen op locatie . Kunt u 
vanwege gezondheidsredenen niet starten? Neem contact op met de school. 

 

Iedereen blijft bij mogelijke coronaklachten thuis 

Als blijkt dat je mogelijk besmet bent of contact hebt gehad met iemand die mogelijk 
besmet is, dan mag je het schoolterrein niet betreden. Een leerling met mogelijke 
coronaklachten moet thuisblijven en mag pas weer naar school als hij of zij 24 uur 
klachtenvrij is. Ook blijf je thuis als een gezinslid besmet is, koorts heeft of benauwd is. 
Leerlingen van groep 1 en 2 mogen in tegenstelling tot anderen met een 
neusverkoudheid wel naar school, omdat kinderen van deze leeftijd vaak verkouden 
zijn.  Wie zich op het coronavirus laat testen, blijft in afwachting van de uitslag thuis. Bij 
een positieve test besluit de GGD op basis van de omstandigheden of er extra 
maatregelen nodig zijn en of er leerlingen getest moeten worden. Coronapatiënten gaan 
zelf direct in isolatie. Dit geldt voor leerlingen en ook voor de leerkrachten van onze 
school. 

AUGUSTUS  

Maandag 24 augustus  Eerste schooldag 

Vrijdag 4 september  Studiedag 

Vrijdag 25 september  Kleuters vrij 

Woensdag 30 september Start kinderboekenweek 

Donderdag 1 oktober Schoolfotograaf 

Vrijdag 2 oktober Schoolfotograaf 

Vrijdag 2 oktober Koekendag 



Thuisquarantaine na verblijf in oranje of rode gebieden 
Leerkrachten, onderwijspersoneel en ouders krijgen het dringende advies om 14 dagen in 
thuisquarantaine te gaan na een verblijf in een gebied of land waar vanwege de verspreiding 
van het coronavirus een oranje of rood reisadvies geldt (of is ingesteld tijdens hun reis). 
Hiermee kunnen we voorkomen dat het virus zich in Nederland weer verder kan 
verspreiden. Dit advies geldt ook als de quarantainetijd (deels) buiten de schoolvakantie valt.  
Kinderen van 4 tot en met 12 jaar die onlangs verbleven in oranje of rode gebieden mogen 

wel naar school, de kinderopvang en aan sportactiviteiten deelnemen, tenzij zij 
gezondheidsklachten hebben. Hun ouders mogen echter niet op school of het schoolplein 

komen. Op www.nederlandwereldwijd.nl vindt u meer informatie over de reisadviezen. is 
voor mensen met overgewicht 

Leerlingen moeten regelmatig hun handen wassen 
Scholen treffen naast de basisregels ook extra maatregelen om de verspreiding van het 
coronavirus tegen te gaan. Alle leerlingen moeten regelmatig hun handen wassen, 
bijvoorbeeld aan het begin van de les. In alle lokalen zal zeep en handgel aanwezig zijn 
en daarnaast ook schoonmaakmiddelen voor de tafels. Bij de dagelijkse 
schoonmaakbeurt ligt de focus op deurhendels en andere spullen die vaak worden 
aangeraakt. 

 
Ventilatie in de school 
Over de ventilatie van lokalen hebben de sectororganisaties van scholen op basis van de 
RIVM-richtlijnen een handreiking gemaakt, waarin onder meer staat dat ruimtes 
regelmatig gelucht moeten worden en dat de recirculatie van lucht in één ruimte moet 
worden vermeden. Onze lokalen voldoen aan de gestelde eisen. Al onze lokalen hebben 
een ventilatiesysteem. De ontluchtingsroosters van de ramen zijn in de vakantie nog 
eens extra schoongemaakt door ons schoonmaakbedrijf. In pauzes worden de klassen 
extra geventileerd.  

Halen en brengen 
Leerlingen hoeven onderling geen afstand te houden.  Verder houden volwassenen altijd 
afstand van elkaar. De situatie van het halen en brengen is daarom hetzelfde als vorig 
schooljaar, dit staat beschreven in het Talismanbulletin van 29 mei en informatiebrieven 
over 11 mei (zie website www.bsdetalisman.nl ). Voor de duidelijkheid herhalen wij de 
belangrijkste info. 

• De schooltijden zijn normaal, van 8.30 tot 15.00 uur en op woensdag tot 12.30 
uur. 

• Het eenrichtingsverkeer om de school blijft van kracht, dit is met pijlen 
aangegeven. 

• De Seringenstraat wordt afgezet: ‘s ochtends vanaf 8.00 uur en ‘s middags vanaf 
13.45 uur. We vragen u om zoveel als mogelijk te voet naar school te komen. 

• ’s Ochtends gaan de groepen 3 t/m 8 naar binnen via de poort bij de 
fietsenstalling. De groepen 3 en 8 gaan naar binnen via de ingang aan de zijkant 
van het plein, de groepen 5 t/m 8 via de hoofdingang op het plein. De eerste week 
wachten de groep 3 leerkrachten de leerlingen op het plein op, zodat ze samen 
naar binnen kunnen gaan. 



• ’s middags lopen de leerkrachten met de leerlingen naar buiten. De leerlingen van 
de groepen 3 t/m 8 kunnen in het afgezette deel van de Seringenstraat worden 
opgehaald. De groepen 7 en 8 gaan zo veel mogelijk zelfstandig naar huis.  

• Alleen ouders van kleuter mogen op het schoolplein komen. De kleuters worden 
tussen 8.20 en 8.30 uur door de leerkracht op het plein ontvangen. Zorg dat u op 
tijd bent, de kleuters gaan samen met de leerkracht om 8.30 uur naar binnen. 
Houd het afscheid nemen kort, blijf niet kletsen op het plein of op straat en houd 
1,5 meter afstand. Kleuters kunnen al vanaf 14.55 uur opgehaald worden om het 
halen van de kinderen meer verspreid te laten verlopen.  

De Tussenschoolse Opvang gaat weer starten 
De kinderen kunnen weer gebruik maken van het overblijven. Het overblijven gaat vanaf 
maandag weer als normaal plaatsvinden. De overblijfkrachten vallen onder dezelfde 
protocollen als de leerkrachten. Als kinderen thuis eten, spreek dan met uw kind een 
plek af buiten het schoolplein waar u hem/haar op komt halen. Uw kind loopt om 12.55 
weer zelfstandig naar binnen. Kleuters die thuis gaan eten, kunt u halen en brengen op 
de vaste ophaalplek op het schoolplein.   

Ouders in de school 
Ouders mogen nog steeds niet in de school komen. Ouders die meehelpen in de school, 
zoals luizenouders of hulpouders kunnen wel weer worden ingezet. We informeren u in 
een volgend bulletin hoe we omgaan met onze info-avonden en met oudergesprekken. 
We streven ernaar om het warme contact zoveel mogelijk te behouden.  

Tot slot….. 
Maatregelen die in onze school zijn genomen om de verspreiding van Corona tegen te 
gaan, zijn beschreven in vorige bulletins en informatiebrieven en blijven van kracht, 
zoals bijvoorbeeld trakteren met voorverpakte traktaties. Lees deze informatie nog eens 
goed door en bespreek deze met uw kinderen zodat u allen weer goed bent voorbereid. 
Op die manier zorgen we samen voor een soepele start van het schooljaar. 

Mochten we zaken over het hoofd hebben gezien, neem dan persoonlijk contact op met 
de directie.  

We wensen u en de kinderen weer een leerzaam, plezierig en gezond schooljaar 
toe! 

 


