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Algemene informatie: 
 

Welkom in het nieuwe schooljaar! 
Ik hoop dat iedereen een lekkere vakantie heeft gehad en goed is uitgerust. 
Maandag gaan we weer beginnen en we hebben er heel veel zin in om de kinderen weer te zien! 
COVID-regels. 
Inmiddels is het aangepaste protocol voor het basisonderwijs gepubliceerd en helaas is er niet veel 
veranderd. De overheid is nog wat voorzichtig met versoepelingen. 
Tijdens het opstarten van de dag hanteren wij weer een gespreide binnenkomst: 
De kinderen van groep 1/2A worden om 8.20 uur op het plein opgehaald. 
De kinderen van groep 1/2B worden om 8.25 uur op het plein opgehaald. 
De kinderen van groep 1/2C worden om 8.30 uur op het plein opgehaald. 
Ouders/verzorgers mogen helaas nog niet het plein op. 
Echter, de eerste schoolweek mogen de ouders van de 4-jarigen die nog niet op school zijn geweest 
mee het plein op en voor het raam van het lokaal afscheid nemen.  
De uitloop voor de kleuters is als volgt: 
1/2A om 13.50 uur, 1/2B om 13.55 uur en voor groep 1/2C geldt 14.00 uur. 
De kinderen van de groepen 3 t/m 8 kunnen vanaf 8.20 uur direct naar hun lokaal. 
Ik verzoek u buiten het plein afscheid van uw kind te nemen en niet te lang te blijven staan. We 
hebben nu eenmaal maar een heel smalle stoep tot onze beschikking. 
 
Hulpouders (Bv. voor de bibliotheek) mogen weer in de school en oudergesprekken kunnen ook op 
school plaatsvinden (Uiteraard met inachtneming van de basisregels), zowel onder als na schooltijd. 
De regels voor testen en het omgaan met COVID-gerelateerde klachten, etc. blijven van kracht. Het 
enige verschil is dat volledig gevaccineerde mensen niet meer in quarantaine hoeven (Dit kan bv. 
betekenen dat een groep leerlingen in thuisquarantaine moet en dat de leerkracht dat niet hoeft, 
maar wel les op afstand gaat geven). 
 
Namens het team wens in iedereen een fijn schooljaar toe! 
Met vriendelijke groet, Ton Kuiters 
 

                                                                                                                             
Weekagenda: 
 
maandag  30-8 Start schooljaar 2021-2022. 
dinsdag  31-8 * 
woensdag  1-9 * 
donderdag  2-9 * 
vrijdag  3-9 Speelgoed-moment kleutergroepen. 
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