
 

 
 
 
 
Algemeen 
Hopelijk heeft u allemaal in gezondheid kunnen 
genieten van een paar weken vakantie!  
Inmiddels is het hele team druk bezig geweest met de 
voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar.  
Wij zullen weer ons best doen om er met de leerlingen 
een goed schooljaar van te gaan maken.  
We vinden het fijn om de kinderen en u aanstaande 
maandag 6 september weer te mogen begroeten.  
We wensen u en de kinderen een goed en gezegend 
schooljaar toe! 
 
Door juf Ankie: 
Donderdag 22 juli 2021; Een dag met een gouden 
randje! 

Terwijl de ochtendzon al 
vrolijk scheen, werd ik 
thuis opgehaald. 
Eenmaal op school 
aangekomen, stonden 
alle leerlingen in een 
lange rij tegenover 
elkaar. Een “warm” 
welkom!  
Op het podium werden 
alle juffen en de meester 
hartelijk toegezongen. 
We vierden tenslotte 
onze verjaardag. 
Maar…… dat de hele dag 
in het teken zou staan 

van muziek was geweldig om te beleven.  
Wat heb ik genoten van leerlingen die actief bezig 
waren met muziek o.l.v. “De Muziek Mees”. 
Ik wil iedereen bedanken die meegewerkt heeft om 
deze dag tot een onvergetelijke dag voor mij te 
maken! 
Een hartelijke groet, Ankie Ploeg. 
 
Coronamaatregelen 
Ondanks eerdere versoepelingen starten we het 
nieuwe schooljaar weer met enkele aanpassingen en 
voorschriften vanwege Corona. 
Dit betekent soms dat we andere keuzes zullen 
maken dan we voorheen deden. Gelukkig kunnen we 
veel weer opstarten. 
Hieronder vindt u enkele maatregelen/ afspraken: 

- Ouders mogen enkel op afspraak of verzoek 
van de leerkracht in de school. Dit betekent 
dat de ouders nog steeds buiten het plein 
blijven wachten. 

- Enkel de ouders van leerlingen die dit 
schooljaar nieuw op onze school starten, 
mogen de eerste week hun kind naar binnen 
brengen. 

- Alle groepen gaan gymmen.  
Groep 1-2 gymt in ons speellokaal. 
Groep 3-8 gymt bij De Niervaert. (op wo) 

- De leerlingen gebruiken de nooddeur van hun 
lokaal als toegangsdeur. Deze gaat steeds  
10 min. voor aanvang van de les open. Kom 
dus niet te vroeg naar school… 
Groep 6 komt door de voordeur naar binnen. 

- De plusklas gaat op do 16 sept weer van start 
en is iedere donderdagochtend. 

- De geplande informatieavond op school gaat 
niet door. U ontvangt samen met het formulier 
voor het oudervertelgesprek een 
informatiebulletin. 

- De individuele oudergesprekken mogen op 
school plaatsvinden. U komt dan op afspraak 
de school in. 

- Als een leerling jarig is, maken we er in de 
klas een feestje van! De leerling mag de 
klasgenoten trakteren.  
De eventuele traktatie voor het team zal door 
de groepsleerkracht in de keuken worden 
gezet.  

- Zodra er een besmetting is vastgesteld bij een 
leerling, teamlid of ouder zal de school zich 
altijd door de GGD laten adviseren welke 
maatregelen of afspraken nodig en verstandig 
zijn. 
Uiteraard zullen we u daar dan over 
informeren. 

- De nieuwste versie van de beslisboom vindt u 
bij de brief van het bestuur 

- In de bijlage vindt u een brief van ons bestuur 
bij de start van dit schooljaar 

 
SOS-formulier 
U ontvangt per leerling een SOS-formulier. 
Graag het SOS-formulier volledig invullen. In geval 
van nood kunnen we u dan op de juiste manier 
bereiken.  
Op de achterzijde vult u (nogmaals) uw 
privacyvoorkeuren in. Daarmee kunnen we onze 
administratie compleet maken. 
We ontvangen de SOS-formulieren graag van 
iedereen uiterlijk 10 september terug. 
 
Kalender  
De eerste week van het schooljaar ontvangt u de 
jaarlijkse kalender met daarop de activiteiten die nu al 
bij ons bekend zijn.  
Om op de hoogte te blijven, is het fijn als u deze 
regelmatig raadpleegt.  
Aanvullingen en eventuele wijzingen zullen steeds in 
de nieuwsbrief gemeld worden. 
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Wijziging 
De eerste wijziging op de kalender is al bekend. 
De kijkavond van de kinderboekenweek op 14 oktober 
gaat niet door. Het lijkt ons helaas nog niet verstandig 
u allemaal tegelijk op school uit te nodigen om te 
kijken naar het werk dat de kinderen gemaakt hebben. 
 
BSO en TSO  
Het is voor de leerkrachten fijn om te weten welke 
kinderen dit schooljaar van Buiten Schoolse Opvang 
en/of van de structurele Tussen Schoolse Opvang/ 
Overblijf gebruik gaan maken.  
Geeft u dit aan hen door? 
 
Overblijven 
Om praktische reden blijven we de overblijf/TSO op 
de huidige manier organiseren.  
Dit betekent dat de leerkrachten eerst eten met de 
leerlingen. De overblijfvrijwilligers ondersteunen 
daarbij in de groepen 1-4.  
Vervolgens gaan de overblijvers onder toezicht van de 
overblijfvrijwilligers buiten spelen. 
Er blijven namelijk momenteel teveel  leerlingen per 
keer over om het op een andere manier te 
organiseren.  
 
Luizencontrole 
We hebben besloten om geen standaard 
luizencontroles meer te laten uitvoeren door een 
kleine groep hulpouders. 
We vragen alle ouders zelf de haren van hun kinderen 
heel regelmatig goed te kammen en te checken op 
luizen. 
Als u daarbij luizen of neten constateert, willen we 
graag dat u de groepsleerkracht daarover informeert. 
Als het nodig is, kunnen we dan alsnog de 
luizenouders vragen voor een extra controle. 
 
Rooster 
Voor alle duidelijkheid vindt u de schooltijden 
hieronder:  

 Groep 1-4 Groep 5-8 

Ma 8.30-12.00 u 
13.15-15.15 u 

8.30-12.00 u 
13.15-15.15 u 
 

Di 8.30-12.00 u 
13.15-15.15 u 

8.30-12.00 u 
13.15-15.15 u 
 

Wo 8.30-12.30 u 8.30-12.30 u 
 

Do 8.30-12.00 u 
13.15-15.15 u 

8.30-12.00 u 
13.15-15.15 u 
 

Vr  8.30-12.00 u 
- 

8.30-12.00 u 
13.15-15.15 u 
 

 
 
Agenda 
Ma 6 sept  weer naar school 
Ma 13 sept  start oudervertelgesprekken 
Wo 15 sept  8-9 u inloopspreekuur CJG  
 
 
Met vriendelijke groet, 
Lizeth Vellekoop 
Directeur 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


