
 
Agenda:   
17 augustus Start schooljaar 

 
28 augustus Openingsviering in de Waaier 

 
31 augustus Informatiemiddag voor alle groepen 

 
2 – 9 september Startgesprekken gr.2 t/m 8 

 
 

 
Geachte ouders en verzorgers, 

In deze nieuwsbrief brengen we enkele zaken 
onder de aandacht die belangrijk zijn om te weten 
voor de eerste schoolweek. 
 
De laatste dagen van de zomervakantie zijn 
aangebroken. In het schoolgebouw gonst het alweer 
van de activiteiten. De klassen zijn ingericht, de 
school heeft weer een grote schoonmaak gehad en 
alles ziet er weer netjes uit. We kijken ernaar uit om 
alle kinderen weer te ontvangen. Wij zijn er klaar 
voor en hebben er zin in!  
 
Helaas zal niet iedere leerkracht in staat zijn om te komen werken. We zijn op dit moment 
bezig om de vervanging te regelen en bekijken hoe we dit het beste kunnen oplossen. 
Hierdoor moeten we met de leerkrachten gaan schuiven. De betreffende groepen 
ontvangen hier deze week nog bericht over.  
 

Corona 
Het coronavirus is nog steeds in Nederland en bij het starten van dit schooljaar zullen we 
op school het protocol van de PO-Raad volgen. 
 
De volgende regels zijn van toepassing 
 
1. Alle leerlingen gaan volledig naar school. 
2. Tussen leerlingen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden. 
3. Tussen alle volwassenen moet onderling 1,5 meter afstand bewaard worden. 
4. De school zorgt ervoor dat leerlingen vaak hun handen wassen. 
5. Na school gaat iedereen direct naar huis of de BSO. 
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De schooltijden zijn zoals we gewend waren vóór de coronacrisis. De Tussen Schoolse 
opvang (TSO) zal weer volledig aanwezig zijn.  

Schooltijden: 

Maandag 8.30- 12 uur en van 13.15- 15.15 uur 
Dinsdag  8.30- 12 uur en van 13.15- 15.15 uur 
Woensdag 8.30 - 12 uur 
Donderdag 8.30- 12 uur en van 13.15- 15.15 uur 
Vrijdag Groepen 1 t/m 4 van 8.30- 12.00 

uurGroepen 5 t/m 8 van 8.30- 12 uur 
en van 13.15- 15.15 uur 

 

Aankomst en vertrek 
Op de eerste schooldag is het gebruikelijk dat alle kinderen door hun ouders naar hun 
nieuwe klas worden begeleid. Helaas zal dit in deze tijd van corona niet mogelijk zijn. Om 
de gezondheid van de leerkrachten en ouders te beschermen moeten we de onderlinge 1,5 
meter tussen volwassenen in acht nemen. Daarom de volgende opzet voor de eerste 
schooldag. 
 

§ Op de eerste schooldag zullen de kinderen uit de groepen 4 t/m 8 op het 
schoolplein verzamelen waar de leerkrachten hun leerlingen komen ophalen. 
Onder aan deze nieuwsbrief vindt u een plattegrond waarop de verzamelpunten 
staan. 

 
§ De leerlingen uit de groepen 1 t/m 3 mogen de eerste schooldag wel door een 

ouder naar hun lokaal worden gebracht. Om de onderlinge afstand in het lokaal 
te bewaken mogen slechts 5 ouders tegelijk in het lokaal kort aanwezig zijn. Dit 
betekent dat de andere ouders met hun kind buiten moeten wachten tot er weer 
plaats is. Daarna moeten ouders uit de groepen 1-2 via de andere deur de school 
verlaten. De ouders van groep 3 maken gebruik van de nooddeur van groep 3. 
We willen u vragen uw kind voor te bereiden op deze werkwijze van afscheid 
nemen. Kinderen die wel zelfstandig naar binnen willen komen, mogen dat 
natuurlijk. Voor de ouders van de groepen 1-2 ligt in de hal een inschrijflijst 
waarop u kunt aangeven of uw kind gebruik gaat maken van de TSO en/of naar 
de BSO gaat. 

 
De overige schooldagen zullen de schooldeuren om 8.20 uur opengaan en komen de 
kinderen vanaf dat moment zelfstandig naar binnen. Ouders nemen achter het hek 
afscheid van hun kind. Voor de overzichtelijkheid vragen we de ouders het schoolplein en 
het schoolgebouw niet zomaar te betreden en de 1,5 meter afstand tot de leerkrachten en 
andere ouders in acht te nemen. Heeft u belangrijke informatie voor de leerkracht, dan 
kunt u dit doorgeven door een mail, of Parro bericht te sturen.  
 
Aan het einde van de schooldag zullen we de kinderen met korte tussenpozen laten 
vertrekken.  
 

Jaarkalender 
De jaarkalender is vanaf volgende week beschikbaar op onze website. In de loop van de 
eerste week ontvangt ieder gezin de papieren jaarkalender. 



 
Startgesprekken van 2 t/m 9 september 
De startgesprekken van de leerkrachten met ouder én leerling hebben we gepland van 2 
t/m 9 september. In de eerste schoolweek ontvangt u van de leerkracht een uitnodiging via 
Parro om in te tekenen hiervoor. 
De bedoeling van het startgesprek is: kennismaken met de leerkracht om elkaar snel en 
goed te leren kennen. Samen met u vertelt het kind wie hij/zij is en wat belangrijk is voor de 
nieuwe juf of meester om te weten. Wij willen u vragen samen met uw kind dit gesprek voor 
te bereiden, door samen na te denken over wat het kind wil en kan vertellen tegen de juf of 
meester. Wij denken dat dit gesprek aan het begin van het schooljaar een goede start is om 
uw kind het komende schooljaar adequaat te kunnen begeleiden. 
 
 
Gymtijden  
Tijdens de gymlessen is het dragen van sportkleding en gymschoenen 
verplicht. 
 

- Woensdag de groepen 3, 5, 6, 7a en 8 krijgen les van de 
vakleerkracht juf Anouska. 

- Donderdag de groepen 3, 4, 5, 6, 7a, 7b en 8 krijgen les van de 
vakleerkracht juf Anouska.  

- Vrijdag de groepen 4 en 7b. Deze gymlessen worden door de eigen 
leerkracht gegeven. 

- De groepen 1-2 hebben op dinsdag en donderdag gymles in de 
speelzaal van het kleutergebouw. Hierbij is het dragen van 
gymschoenen verplicht. 

 
 

Indeling van de verzamelplekken rond de rode tegels op het 
schoolplein.  
 

 


