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Opening van de directeur 
De vakantie zit er bijna op. Ik hoop dat iedereen 
een fijne vakantie heeft gehad en lekker 
uitgerust is om een nieuw schooljaar fris en 
fruitig te beginnen.  
Wij hebben de afgelopen week hard gewerkt om 
de klaslokalen en werkpleinen voor de leerlingen 
gereed te maken. Afgelopen donderdag hebben 
wij zelfs al onze eerste studiedag gehad om 
klaar te zijn voor het nieuwe schooljaar. Tot 
maandag en ik hoop iedereen weer te zien! 

 
 
 

Corona maatregelen start van het schooljaar 
Wij hebben nog steeds te maken met corona en hebben daarom maatregelen op school waar 
wij aan moeten houden. Wij willen u vragen onderstaande regels goed door te lezen voor ieders 
veiligheid. 

• Kinderen met verkoudheidsklachten (zoals 
loopneus, neusverkoudheid, niezen en 
keelpijn) mogen gewoon naar school. Zij 
blijven wel thuis bij koorts, benauwdheid of 
veel hoesten. En ook hier geldt: bij twijfel blijf 
je thuis.  

• Wanneer een leerling gedurende de dag 
klachten ontwikkelt passend bij COVID-19, 
gaat de leerling naar huis en wordt hij/zij direct 
door een ouder/ verzorger opgehaald. De 
ouders/ verzorgers blijven buiten school. 

• Als er een besmetting plaatsvindt bij een 
leerling of personeelslid van de school, volgen 
school, leerlingen en ouders de instructies van 
de GGD. De GGD bepaalt in welke categorie 
een contact valt, namelijk huisgenoten 
(categorie 1), nauwe contacten (categorie 2) 
of overige contacten (categorie 3). En bepaalt 
of en hoe lang quarantaine noodzakelijk is. 

• Wanneer een leerling positief getest is, nemen de ouders meteen telefonisch contact op met 
school. 
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• Wanneer een leerkracht in quarantaine moet en er is geen vervanging dan heeft de groep 
onderwijs op afstand. 

• Is een leerling kort voor de start van het schooljaar in een risicogebied geweest, dienen 
ouders de quarantaine maatregelen op te volgen die hiervoor gelden en is de leerling thuis.  

• Ouders gaan bij het brengen/halen niet de school in. De leerkracht staat om 8.20u op het 
schoolplein. Ouders blijven buiten het schoolplein en houden 1,5m afstand tot elkaar. 

• Ouders die op afspraak in de school moeten zijn, worden verzocht een mondkapje te dragen 
op de gang en handen te desinfecteren bij binnenkomst. 

Testen van kinderen jonger dan 12 jaar wordt dringend geadviseerd als:  

• het kind verkoudheidsklachten heeft (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en 
keelpijn),  

• de klachten niet (alleen) bestaan uit verkoudheidsklachten (bijv. als er ook sprake is van 
hoesten, koorts en/of benauwdheid), of het kind anderszins ernstig ziek is,  

• er een indicatie is in het kader van een bron- en contactonderzoek,  
• het kind deel uitmaakt van een uitbraakonderzoek.  

Kinderen die getest worden, blijven thuis totdat de uitslag bekend is. U kunt het hele protocol 
voor het basisonderwijs lezen op: https://www.lesopafstand.nl/app/uploads/Protocol-
basisonderwijs.pdf 
 

 

Gezonde school 
Wij willen op school dat de kinderen weten wat een gezonde leefstijl is. De afspraak is dat de 
kinderen bij het 10 uur hapje alleen water en fruit eten en drinken. Bij de lunch drinken de 
kinderen water en een gezonde boterham of andere gezonde mogelijkheden. Tevens willen wij 
de leerlingen stimuleren om zoveel mogelijk lopend of met de fiets naar school te komen voor 
de nodige lichaamsbeweging en een gezonde start van de dag! 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
Kiss&ride afspraken  
In sommige gevallen kan het niet anders dat kinderen met de auto naar school worden 
gebracht. Wij willen dit zo goed mogelijk laten verlopen zodat de veiligheid voor alle kinderen in 
de wijk gewaarborgd worden. Wij hanteren een kiss&ride zone voor de school met vier 
parkeerplekken die hiervoor gebruikt worden. Wij vragen u het volgende: 

• rij zo ver mogelijk door op de kiss&ride zone zodat zoveel mogelijk andere auto’s kunnen 
stoppen. 

• stop zo dicht mogelijk tegen de stoeprand. 

• laat uw kinderen uitstappen aan de kant van de stoeprand.  

• wanneer uw kinderen zijn uitgestapt, rijdt u meteen weer door. 
Binnen enkele weken zal de toezicht op de kiss&ride zone door leerlingen van groep 7 en 8 
worden uitgevoerd. 
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Schoolzwemmen met groep 4 en 5 
Dit schooljaar zwemmen wij met groep 4 en 5. Wij vinden dat de 
zelfredzaamheid in het water voor de veiligheid van kinderen op 
zo jonge leeftijd aanwezig is. Wij starten met schoolzwemmen 
daarom met groep 4. De groepen zwemmen op vrijdag in de 
Wilgenring. In de oneven weken zwemt groep 4 en de even 
weken groep 5. 

 
Oudercommunicatie via onze schoolapp 

Dit schooljaar gaan wij zo veel mogelijk via onze schoolapp met u 
communiceren. U kunt de schoolapp in de playstore of appstore downloaden 
onder de schoolnaam zie uitlegfilmpje  
https://www.youtube.com/watch?v=zIDUglG0N9Y 
Wanneer u de app gedownload heeft, kunt u een persoonlijke inlog 
aanvragen via de app onder persoonlijke inbox. U krijgt een activatiemail in 
uw mailbox die bij ons in Parnassys bekend is. 

 
 

Schooltijden en gymrooster 
Wij starten dit schooljaar met de normale schooltijden voor corona voor alle groepen. De 
leerkracht staat om 8.20u buiten op het schoolplein. Het is de bedoeling dat alle leerlingen van 
de groep dan aanwezig zijn zodat vanaf 8.20u de groepen naar binnen kunnen gaan. Op de 
eerste dag maakt de leerkracht met groep afspraken waar de leerlingen moeten verzamelen op 
het schoolplein en door welke ingang ze naar binnen gaan. Om 8.30u sluiten de deuren van de 
school. Indien een leerling na 8.30u de school binnenkomt zal het geregistreerd worden als te 
laat. Om 14.30u worden de leerlingen door de leerkracht naar buiten gebracht en is het de 
bedoeling dat leerlingen naar huis gaan. Ouders wachten buiten het schoolplein op 1,5m 
afstand van elkaar voor elkaars veiligheid. 
 
Schooltijden schooljaar 2021-2021 

Dag Tijd 

Maandag 8.30u – 14.30u 

Dinsdag 8.30u – 14.30u 

Woensdag 8.30u – 12.00u 

Donderdag 8.30u – 14.30u 

Vrijdag 8.30u – 14.30u 

 
Gymrooster 
Wij starten om 8.30u met de gymlessen. Dit betekent dat wanneer de groep (rood gemarkeerd) 
van uw kind als eerste les heeft, de leerlingen bij de gymlocatie afgezet dienen te worden of 
zelfstandig naar de gymlocatie gaan. De leerkracht van de betreffende groepen zal voor de 
eerste week verder afspraken maken. Sommige grote groepen zijn in twee groepen 
onderverdeeld. Dit heeft met de grote van de groep en de gymlocatie te maken op de 
betreffende dag. Welke leerlingen in welke groep zitten zal de leerkracht met u communiceren. 
 

Maandag 
Olijflaan 14 

Dinsdag 
Fresiastraat 

Donderdag 
Olijflaan 14 

Vrijdag 
Larikslaan 

Groep 3 Groep 7B Groep 8I Groep 3I 

Groep 4 Groep 6 Groep 8II Groep 3II 

Groep 5 Groep 8I Groep 7B  

Groep 6 Groep 8II Groep 7A  

Groep 7A    
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Jaarkalender schooljaar 2021-2022 
In onderstaande kalender staan de belangrijkste data waar u rekening mee kan houden. De 
kalender zal ook in de schoolapp komen te staan en terug te vinden zijn. Even een belangrijk 
punt: Wij zijn nog naar een datum aan het zoeken voor de BHV cursus met het hele team. 
Wanneer deze dag bekend is, zal dit met u gecommuniceerd worden. De onderstaande 
activiteiten zijn uiteraard onder voorwaarde dat het binnen de gestelde corona maatregelen 
plaats kan vinden. Indien de maatregelen veranderen kijken wij naar een passende oplossing. 
 

Dag Activiteit 

30 augustus Eerste dag op school 

6 - 24 september   Startgesprekken 

15 september  Studiedag (leerlingen vrij) 

24 september Slaapfeest groep 5 op school 

18 – 22 oktober Herfstvakantie 

25 oktober Studiedag (leerlingen vrij) 

26 oktober Studiedag (leerlingen vrij) 

5 november Disco-avond op school 

19 november  Rapport 1 

3 december Sinterklaasviering 

22 december Kerstviering 

24 december – 7 januari Kerstvakantie 

18 februari Studiedag (leerlingen vrij) 

Week 7-8 Adviesgesprekken groep 8 

25 februari – 4 maart Voorjaarsvakantie 

7 maart Rapport 2 

22 maart Wilgenstam got talent (onder schooltijd) 

13 april Paasviering 

15 april Goede Vrijdag 

18 april Tweede Paasdag 

22 april Koningsspelen 

25 april – 6 mei Meivakantie 

7 mei Aandacht voor het Suikerfeest op school 

26 mei Hemelvaartsdag 

27 mei Leerlingen vrij 

1 juni – 3 juni Kamp groep 8 

6 juni Tweede Pinksterdag 

15 juni – 17 juni Werkweek groep 6/7 

24 juni Studiedag (leerlingen vrij) 

27 juni Rapport 3 + voorlopig advies groep 7 

28 juni Schoolreis groep 1-2 

30 juni Schoolreis groep 3-5 

4 juli Musical groep 8 

8 juli  Start grote vakantie 

 
Wij gaan er een mooi schooljaar van maken en hopen iedereen op maandag weer te zien. 

 
 

Met vriendelijke groet, 
Saskia Boerkamp & team Wilgenstam 
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