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Algemene informatie: 

 

Welkom. 
Welkom in het nieuwe schooljaar! Ik hoop dat iedereen – wellicht anders dan anders – heeft kunnen 
genieten van de vakantie en het prachtige weer. 
We gaan weer beginnen! 
De meeste regels en afspraken m.b.t. het beleid rondom de beheersing van COVId-19 zijn gelijk aan 
die van voor de zomervakantie en voornamelijk gericht op de 1,5 meter afstand tussen volwassenen. 
De infrastructuur in en om ons schoolgebouw laat maar weinig ruimte toe. 
Voor de kleutergroepen hanteren wij een inloopmoment vanaf 8.20 uur tot 8.40 uur. De kinderen 
worden op het plein door de groepsleerkrachten ontvangen. Vanaf 13.50 uur kunnen de kinderen 
weer worden opgehaald. Ouders/verzorgers mogen helaas niet op het schoolplein of in de school 
komen onder lestijd. 
De eerste schoolweek zullen ook de kinderen van groep 3 bij het toegangshek worden opgewacht 
door de groepsleerkracht. Vanaf de tweede week moeten ook zij zelfstandig het plein betreden. 
Voor de groepen 4 t/m 8 geldt dat de kinderen vanaf 8.20 uur zelfstandig naar school/binnen gaan. 
Alle kinderen gaan ook nu weer eerst hun handen wassen. 
En verder. 
Oudergesprekken kunnen onder lestijd worden gearrangeerd door directie en IB-er. Wij zijn daar nog 
wel wat terughoudend in, puur om het feit dat wij niet zoveel mogelijkheden hebben om de 1,5 meter 
afstand te realiseren. 
Voor na schooltijd kunt u wel afspraken maken met de leerkrachten. Ik verzoek u wel om niet ‘zomaar 
binnen te lopen’: we zijn nml. verplicht om een triage te doen en een geschikte ruimte te vinden voor 
het gesprek. 
Ziekmeldingen. Zou u een eventuele ziekmelding van uw kind willen doen vóór 8.15 uur? U krijgt dan 
óf iemand aan de lijn óf het antwoordapparaat. Na 8.15 uur is al het personeel ingezet en wordt de 
telefoon even niet opgenomen en het antwoordapparaat afgeluisterd. 
Trakteren. Ik ben het nog even aan het uitzoeken, want het is niet helemaal duidelijk, maar in 
nieuwsbrief 1 hoop ik u de ‘regels’ voor het trakteren te kunnen vertellen. 
Ten slotte. 
Het spreekt voor zich dat iedereen zich moet houden aan de algemene richtlijnen van de overheid 
(RIVM). Mochten er wijzigingen – zowel verscherpingen als versoepelingen – aan de orde zijn, dan zal 
ik u daar direct over berichten. 
Prettig weekend. 
Ik wens iedereen een goed weekend en kijk uit naar maandag waarbij ik vurig hoop dat alle kinderen 
weer naar school komen! 
  
Met vriendelijke groet, Ton Kuiters 
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Weekagenda: 

 

maandag  31-8 Eerste schooldag. 
Kleutergroepen: inloop vanaf 8.20 uur tot 8.40 uur. Uitloop vanaf 13.50 
uur. 
Groep 3 t/m 8: Inloop vanaf 8.20 uur tot 8.30 uur. 
 

dinsdag  1-9 * 
 

woensdag  2-9 Directeur afwezig. Joukje de Vries neemt de honneurs waar. 
 

donderdag  3-9 * 
 

vrijdag  4-9 De kinderen van de kleutergroepen mogen vandaag privé-speelgoed mee 
naar school nemen. 
Verzending nieuwsbrief 1. 
 

 
 

 


