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 Geachte ouders en verzorgers, 

 

 

Hierbij ontvangt u nieuwsbrief nummer 1 

 

 

 

1. De regel van de week 

 

Deze week staat de volgende schoolregel centraal: “Doe je best” 
 
 

2. Corona; en hoe nu verder???? 

 

Vlak voor het begin van het nieuwe schooljaar ontvangt u hierbij de nieuwe 

afspraken m.b.t. de Corona-maatregelen. 

- De hoofdregels m.b.t. de Corona-situatie blijven van kracht, dus: 

handenwassen, veel ventileren, 1 ½ meter afstand houden (dat geldt m.n. 

voor mensen die niet uit uw eigen gezin komen!), kuchen en hoesten in je 

elleboog, geen handen schudden en testen (en thuisblijven) als er klachten 

zijn. 

- Kinderen met verkoudheidsklachten, af en toe hoesten, astma of hooikoorts 

kunnen gewoon naar school komen. Deze kinderen kunnen zich laten testen. 

Kinderen met koorts, benauwdheid of veel hoesten dienen thuis te blijven en 

moeten zich laten testen (of blijven tien dagen in quarantaine) 

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

• Het kind verkoudheidsklachten heeft (zoals een loopneus, 

neusverkoudheid, niezen en keelpijn) 

• De klachten niet (alleen) bestaan uit verkoudheidsklachten, bijv. ook als er 

sprake is van hoesten, koorts en/of benauwdheid of het kind ernstig ziek is 

• Er een indicatie is in het kader van een bron- of contactonderzoek 

Kinderen die getest worden, blijven thuis totdat de uitslag bekend is.  

Voor meer informatie en beslisbomen over thuisquarantaine bij kinderen, zie 

lci.rivm.nl/langdurig-neusverkouden-kinderen 
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- Na de zomervakantie werken we weer in basisgroepen. De indeling van de 

leerlingen is al bekend bij u 

- De wij-ruimten en ik-ruimte worden weer gebruikt en de leerlingen zitten weer 

in groepjes 

- Mondkapjes zijn niet meer noodzakelijk (maar mogen natuurlijk gedragen 

worden). 

- De ouders/verzorgers kunnen weer gewoon op het plein komen. 

- De hulp van ouders/verzorgers in de school kan weer starten. 

- Ouders/verzorgers brengen hun kinderen niet meer naar de basisgroep, maar 

nemen afscheid van hun kind bij de ingang van de school. Voordeel hiervan is 

dat de leerlingen sneller zelfstandig zijn en er meer rust en ruimte in de school 

is. 

Ouders/verzorgers van nieuwe kleuters, kunnen zo nodig met hun kind mee 

naar binnen.  

- Ouders/verzorgers die met de basisgroepleerkracht van hun kind  

willen spreken, maken een afspraak na schooltijd. Deze afspraak vindt bij 

voorkeur fysiek plaats, maar kan ook via Teams geregeld worden. 

- De fietsen van de kinderen van unit 2 en 3 worden weer op het achterplein 

geparkeerd. 

- De openingstijd van de schooldeuren gaat weer terug naar de oude tijd: dit 

betekent dat de deuren weer opengaan om 8.35 uur. 

- De groepen gaan allemaal weer tegelijk om 15.00 uur naar huis. 

- Trakteren in de basisgroep kan. De jarige gaat NIET meer door de klassen. 

Hij/zij legt een event. traktatie voor de leerkrachten neer in de 

personeelskamer. Daar ligt de hele dag een verjaardagskaart, waarop de 

leerkrachten hun verjaardags-wens of -groet schrijven; deze kaart kan aan het 

eind van de dag opgehaald worden. 

- De in- en uitgangen van de div. groepen: 

- de basisgroepen Floddertje en Kikker gebruiken de achteringang van de 

school (kleuterplein) 

- de (3) basisgroepen van unit 2 en groep Michiel de Ruyter gebruiken de 

vooringang van de school (voorplein) 

- de basisgroepen Anne Frank en Rembrandt van Rijn gebruiken de 

klapdeuren in de aula. 

- Leerlingen van verschillende basisgroepen mogen weer met elkaar in contact 

komen; dit betekent dat schoolactiviteiten weer doorgang kunnen vinden. 

De leerlingen hoeven onderling geen 1 ½ meter afstand te houden. 

Tenslotte meld ik u nog even de quarantaine-regels, zoals deze zijn getoetst door 

het RIVM: 

In de volgende situaties blijft eenieder thuis: 

- Bij klachten die passen bij Corona 

- Als je positief getest bent op Corona 

- Als je een positieve uitslag had van een zelftest en wacht op de uitslag van de 

test bij de GGD 
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- Als iemand in je huishouden positief getest is op Corona en je bent nog niet 

immuun 

- Als je nauw contact hebt gehad met een besmette persoon (= minimaal 15 

minuten binnen 1 ½ meter) en je bent nog niet immuun 

- Als je een melding hebt gekregen in de CoronaMelder-app. 

 

3. De jaarkalender 

 

De jaarkalender 2021 – 2022 voor de ouders/verzorgers wordt deze week aan het 

oudste (bij de school ingeschreven) kind van een gezin meegegeven. 

Ouders/verzorgers die een tweede exemplaar willen hebben, kunnen die bij 

ondergetekende komen ophalen. 

 

4. De agenda voor de komende periode 

 

7 september Ontruimingsoefening 

7 september Informatieavond; nadere informatie volgt 

13 – 17 
september 

Tien-minutengesprekken “omgekeerd”. Deze gesprekken zijn 
niet verplicht. Een uitnodiging volgt. 

17 september Schoolbrengdag 

20 september Schoolfotograaf; nadere mededelingen volgen 

27 sept t/m 1 okt. Week tegen pesten 

27 september Start project/boekenweek. 

30 september Studiedag; alle leerlingen zijn deze dag vrij 

5 oktober Dag van de leraar 

10 oktober Kerk-schooldienst in de Ichthuskerk 

11 oktober 20.00: OR-vergadering 

12 oktober Openavond project/boekenweek 

14 oktober NSCCT (IQ-test in leerjaar 4, 6 en 8) 

14 oktober 20.00: MR-vergadering 

15 oktober 12.00 uur: Start herfstvakantie; deze duurt t/m zondag 
24 oktober 

  

 

 

Tot zo ver deze nieuwsbrief.  

 

 

Met vriendelijke groet,       Hans van Elburg 

 


