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Beste ouders en/of verzorgers,
Nog een paar dagen genieten van het mooie weer en dan hopen
we alle leerlingen maandag weer te mogen verwelkomen op
school!
We hopen dat jullie allemaal een fijne vakantie gehad hebben en
zijn erg benieuwd naar alle vakantieverhalen.
Afgelopen week zijn wij als team weer begonnen. We hebben de
klassen ingericht, de nodige voorbereidingen getroffen en overleg
met elkaar gehad hoe we vanaf volgende week weer een goede
start kunnen maken.
Ook hebben we met elkaar de huidige stand van zaken rondom de
coronacrisis besproken. Aan de hand van het landelijk protocol
lezen jullie in deze nieuwsbrief welke wijzigingen/maatregelen er
vanaf a.s. maandag gelden.
Als laatste wil ik jullie graag laten weten dat we erg blij zijn dat we
een vervanger hebben gevonden voor de periode dat juf Daniëlle
met zwangerschapsverlof gaat. We verwelkomen Marije Pen. Ze
heeft aan aantal jaren terug stage bij ons gelopen en komt nu,
tijdens de verlofperiode van juf Daniëlle, ons team versterken.

Agenda:
17 augustus
1e Schooldag schooljaar
2020/2021
20 augustus
Opening schooljaar 2020/2021
(alleen met leerlingen)
1 september
Maandopening groep 7/8
(alleen met leerlingen)
5 september
Juf Welmoed jarig
24 september
Studiedag team; leerlingen vrij!

Fijn weekend en tot volgende week!
Ook namens het team,
vriendelijke groeten van,
Janneke Neef

Pagina 1 van 3

Voorzorgsmaatregelen coronacrisis
Het landelijk protocol ‘volledig openen basisonderwijs’ biedt ons
richtlijnen hoe op een verantwoorde manier onderwijs te bieden op
school. Onderstaande voorzorgsmaatregelen zullen per 17 augustus
gelden.
Halen en brengen van de leerlingen:
• Leerlingen komen, waar het kan en verantwoord is, zoveel mogelijk zelfstandig naar school of
worden door maximaal 1 ouder gebracht.
• Ouders brengen de leerlingen tot aan het hek, bij het halen blijven ouders aan de buitenzijde
van het hek/plein.
• De kleuters worden opgevangen door juf Brenda en meegenomen naar het achterplein. De
overige leerlingen mogen op het plein spelen tot de bel gaat.
• Er is een pleinwacht aanwezig op het plein.
• Leerlingen vertrekken na schooltijd meteen naar huis.
Contact met ouders:
• Informatieoverdracht tussen ouder en leerkracht vindt zoveel mogelijk telefonisch of via de mail
plaats.
• Waar nodig en in overleg mogen ouders op afspraak op het plein en/of in de school komen.
Vooraf vindt er altijd een triage moment plaats. We stellen u een aantal vragen om te
beoordelen of u klachtenvrij bent voordat u de school in komt.
Leerlingen in de school:
• Er wordt maandag door de eigen leerkracht aandacht besteed en uitleg gegeven over de
veiligheids-hygiënemaatregelen in de school.
• Bij verjaardagen mogen leerlingen trakteren in de eigen klas. Voor trakteren geldt dat de
traktaties allemaal apart verpakt moeten zijn. De leerlingen krijgen de traktatie vervolgens mee
naar huis.
• Leerlingen met gezondheidsklachten blijven thuis en komen niet naar school. Voor leerlingen uit
groep 1-2 geldt dat zij met een snotneus (na overleg met de juf) wel naar school mogen.
• Als leerlingen gedurende de dag gezondheidsklachten ontwikkelen, dan wordt contact
opgenomen met de ouders met het verzoek de leerling op te halen.
• Leerlingen blijven ook thuis als een gezinslid koorts heeft of verkouden is.

Geplande activiteiten/belangrijke mededelingen
•

Maandag 17 augustus 1e schooldag.

•

Donderdag 20 augustus openen we het nieuwe
schooljaar. Dit jaar zullen we dit alleen met de
leerlingen vieren. In de ochtend is er iets leuks
georganiseerd, maar wat dat is houden we nog
even geheim! We hopen hier met de leerlingen
een bijzonder moment van te maken.

•

De gymlessen starten weer vanaf 24 augustus!

•

De startdienst aan het begin van het schooljaar hebben we helaas moeten annuleren.
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•

De maandopeningen gaan wel door, alleen zullen hier de komende periode nog geen ouders
bij aanwezig kunnen zijn.

•

Vanaf dit schooljaar starten we met een nieuwe communicatie-app: Parro.
Klasbord komt hiermee te vervallen. Parro heeft enorm
veel mogelijkheden op het gebied van veilig, vertrouwd
en eenvoudig informatie delen met ouders.
Volgende week zullen we jullie hier verder over informeren
en uitleggen hoe deze app werkt.

Verjaardagen:

Augustus
Ma 3
Do 6
Vr 14
Do 27
Vr 28
Ma 31

Lukas de Vries (2009)
Lisanne Verbeek (2010)
Joyce de Vries (2012)
Sophie Kemper (2014)
Davey de Vries (2013)
Cheyenne Brandsma (2011)

Groep
Groep 7/8
Groep 7/8
Groep 5/6
Groep 3/4
Groep 3/4
Groep 5/6

September
1
13
16
21
23

Celina Piest (2010)
Lizz Schoemaker (2012)
Wolf Krijnen (2013)
Jesse Hofstee (2012)
Marit Krikke (2015)

Groep 7/8
Groep 5/6
Groep 3/4
Groep 5/6
Groep 1/2
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