
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nieuwsbrief augustus 2020 
 
Beste ouders en/of verzorgers en andere belangstellenden, 
 

Hierbij onze nieuwsbrief van augustus 2020. Het nieuwe schooljaar 2020-2021 staat op het 
punt van beginnen en de zomervakantie is bijna voorbij. We kijken er naar uit de kinderen 
weer te ontmoeten en te starten met het nieuwe schooljaar. Helaas mogen de ouders niet 
mee naar binnen. Na de eerste bel van 8.20 uur komen de leerkrachten naar buiten om de 
kinderen op te halen en hen mee te nemen naar hun lokaal. Om 14.00 uur zit de schooldag 
erop. Het ophalen gaat op dezelfde manier als voor de vakantie. Om 14.00 uur staan de 
leerkrachten van de kleuters met hun groep 1/2 op het gras voor het lokaal van de groepen 3 
en 8. Ouders wachten buiten het hek, aan die kant van de school. Zodra alle leerkrachten 
met de leerlingen klaar staan, lopen de ouders één voor één langs de groepen om hun kind 
op te halen. Ouders verlaten het plein met hun kind via het andere hek. Met behulp van dit 
‘afhaalstraatje’ kunnen we de 1,5 meter afstandsregel blijven waarborgen en hebben we 
geen last van de hoge heg die het zicht belemmert.  

We vragen om kinderen vanaf groep 3 zoveel mogelijk zelfstandig en lopend naar school te 
sturen. Met de fiets kan ook, maar graag alleen als lopen echt te ver is. Breng of haal uw 
kind om meerdere redenen liever NIET met de auto. 

 
Luchtkwaliteit 
De ontwikkelingen rondom het Coronavirus hebben in de zomervakantie niet stil gestaan. 
We worden met elkaar steeds wijzer over hoe dit virus zich verspreidt. U heeft wellicht 
gehoord over de mogelijke rol van aerosolen (kleine druppeltjes in de lucht) m.b.t. het 
verspreiden van corona. U weet misschien ook dat er een landelijk team is ingesteld om de 
luchtkwaliteit op basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs te onderzoeken. Deze 
weken onderzoek Bakos (onderzoeksbureau) alle PCBO-scholen op de luchtkwaliteit en 
klimaat in de school. Afhankelijk van de uitkomsten ventileren wij de school zoals we dat 
altijd deden. Zodra de uitslag bekend is voor onze school laten we dit weten.  
Uiteraard blijven de andere maatregelen die we al hadden ingesteld m.b.t. hygiëne, 
schoonmaak, zo min mogelijk volwassenen in de school en afstand bewaren tussen 
volwassenen, etc. van kracht.  
 
Thuisquarantaine  
Uit de onderzoeken blijkt nog steeds dat kinderen tot 12 jaar geen tot een zeer kleine rol 
spelen in het verspreiden van corona. Dat stelt ons, samen met alle maatregelen die we 
nemen, gerust. Komt u met uw kind terug van een vakantieland dat tijdens uw verblijf daar 
op rood of oranje is gegaan? Dan geldt het dringende advies voor thuisquarantaine alleen 
voor alle gezinsleden van 13 jaar en ouder. Alle basisschoolkinderen mogen en moeten dus 
gewoon naar school komen.  
  



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Maatregelen blijven gelden 
De maatregelen zoals we die kenden op onze school voor de zomervakantie blijven geleden. 
Dit betekent voor ons dat:  

• Kinderen hun handen wassen. Dit doen we op geplande momenten zoals voor 
fruit en eten.  

• We maken extra schoon op contactpunten, zoals deurklinken en toiletten.  

• Tussen volwassenen houden we 1,5 meter afstand.  

• Kinderen en leerkrachten blijven bij verschijnselen thuis. Kinderen tot 6 jaar 
mogen naar school met lichte verkoudheidsverschijnselen.  

• Ouders komen in principe niet op het plein of in de school. Alleen wanneer het 
echt noodzakelijk is en het echt niet anders kan maken we hierop een 
uitzondering. Dan is dat altijd van tevoren afgesproken met de betreffende 
leerkracht. Voor de rest zijn de contacten zoals oudergesprekken telefonisch 
en/of digitaal. We vragen u ook de luizencontrole zelf thuis te doen. Grote 
gebeurtenissen waar ouders bij betrokken zijn zoals het pleinfeest kunnen 
vooralsnog helaas niet doorgaan. De kick-off kan dus ook niet doorgaan. De 
leerkrachten zorgen er wel voor dat u op papier of digitaal de beschikking krijgt 
over alle belangrijke informatie over de groep van uw kind(eren). 

• Bij het halen en brengen van de kinderen uit midden- en bovenbouw komt u als 
ouder/verzorger niet op het schoolplein. Kinderen van deze bouwen komen zo 
veel mogelijk zelfstandig naar school, waarbij de veiligheid uiteraard altijd voorop 
moet staan! 

Heeft u vragen? Neem de kortste weg en deel deze dan met de leerkracht van uw 
kind(eren). In de regel gaat dit via Parro het snelst en het best. Ook de directeur is via Parro 
te bereiken. 
Ziekmelden kan alleen telefonisch: 055-5411335. 
 
Als de leerkracht ziek is of vanwege klachten niet mag/kan werken 
Natuurlijk proberen we dan vervanging te regelen. Dat er altijd vervanging is, is echter niet te 
garanderen. We raden u dan ook aan om voor alle dagen een alternatief achter de hand te 
hebben voor als we geen leerkracht hebben voor de groep van uw kind. U zou misschien zelf 
thuis kunnen werken, familie, vrienden of kennissen in kunnen schakelen of iets kunnen 
regelen met andere ouders uit de groep van uw kind (een groepsapp is daarbij erg 
praktisch). We raden u aan om ‘s morgens voor 8 uur even op Parro te kijken of er 
bijzonderheden zijn. 
 
Gymrooster 

Maandag Dinsdag Vrijdag 

Groep 1/2a 
Groep 1/2b 
Groep 1/2c 
Groep 3b 
Groep 4b 
Groep 7 

Groep 3a en 3b 
Groep 4a en 4b 
Groep 5 
Groep 6a 
Groep 6b 
Groep 7 
Groep 8* 

Groep 1/2a 
Groep 1/2b 
Groep 1/2c 
Groep 3/4a  
Groep 5 
Groep 6a 
Groep 6b 

* Voor leerlingen van groep 8 zoeken we nog naar een oplossing voor een tweede gymmoment.  

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Schoolreisjes 
In tegenstelling tot eerdere berichtgeving kunnen de schoolreisjes gelukkig wel gewoon 
doorgaan. Als we de RIVM-maatregelen in acht nemen, en dit geldt in het bijzonder voor de 
begeleiding, is het veilig om naar een speelpark of dierentuin te gaan. 
Meer informatie ontvangt u in de eerste schoolweek. 
 
Foutje 
In een eerdere versie van de schoolgids op onze website stond vermeld dat er 3 september 
een studiedag is. Dat moet zijn: 3 november. Die dag is er geen school. De schoolgids is 
inmiddels aangepast.  
 
Jouw kind bloeit bij een goede  samenwerking tussen school en ouders 
Lees alles hierover in Zeven dingen die elke ouder in het basisonderwijs en voortgezet 
onderwijs moet weten. Dit boek van Peter de Vries, één van de grondleggers van 
Ouderbetrokkenheid 3.0, is geheel gratis en zonder het achterlaten van gegevens zoals 

naam en mailadres te downloaden via https://peterdevries.nu/?page_id=7000. Wij bevelen 

dit van harte bij u aan! 
 

Met vriendelijke groet, 

Namens ons team, 

Teunis Grotenhuis 

https://peterdevries.nu/?page_id=7000

