
   

 

 

 

 

 

 

 
26 augustus 2021 

Planning 
30 augustus Eerste schooldag; kennismakingsgesprekken leerkracht/ouder/leerling  

 

Beste ouder(s), 
 

We zijn er klaar voor! We kijken terug op een fijne vakantie en we kunnen er weer tegenaan. Het 
team is compleet en dat betekent dat we volgende week gaan starten met een aantal nieuwe 
collega’s. We verwelkomen: 

- Mieke Raven; leerkracht groep 6A. 
- Merel van Straten; leerkracht in opleiding. Zij staat naast Steven Tolido in groep 7B. 
- Lisa Verboon; onderwijsassistent kleuters 
- Iris Wigman; onderwijsassistent groep 7 en 8 
- Diamaris Ranschaert; onderwijsassistent groep 3 t/m 6 

 
Maandag 30 augustus starten we met de kennismakingsgesprekken waarvoor u samen met uw kind 
bent uitgenodigd. Vanaf dinsdag 31 augustus gaan we echt van start volgens het continurooster.   
 
Tot maandag de 30ste! 
 
Saskia Zaat & Harro Veerman 

 

Vanuit het team 
Jammer genoeg zijn er een aantal leerkrachten die nog niet in staat zijn om direct bij de start van het 
schooljaar voor de klas te staan. Gelukkig hebben we voldoende vervangingsmogelijkheden in de 
school. 

- Natasja v.d. Meer uit groep 4A heeft in de vakantie haar heup gebroken. Zij wordt de eerste 
weken extra ondersteund in de groep door Dyonne van Boheemen (onderwijsassistent). 

- Lisa Lander uit groep 7A is al langer (deels) thuis en niet volledig inzetbaar voor de klas, ze 
heeft ernstige hoofdpijnen en verminderd zicht. Er lopen nog onderzoeken en het is wachten 
op een uitslag, erg spannend. Daarom is zij op haar werkdagen samen met Iris Wigman 
(onderwijsassistent) in de groep. 

- Ivon v.d. Horst is nog niet volledig hersteld van haar operatie in juni. Zij zal voorlopig twee 
dagen per week in de groep zijn en ze wordt dan ondersteund door Manon van Limbergen 
(onderwijsassistent). 

- De vacature in groep 6a, naast Mieke Raven is intern opgelost en wordt ingevuld door 
Michael Pauli.  

Genoemde onderwijsassistenten worden vast aan de genoemde groepen gekoppeld. Dit geeft rust in 
de groep. 
 



Coronamaatregelen 
Hoewel het aantal besmettingen al lange tijd stabiel is, blijven de geldende richtlijnen vooralsnog van 
kracht. We houden ons dus nog aan: 

- handen wassen meerdere keren per dag; 
- hoesten en niezen in de elleboog; 
- de anderhalve meter afstandsmaatregel tussen volwassenen onderling. 

 
De kinderen mogen naar school: 

- als ze af en toe hoesten; 
- met bekende chronische luchtwegklachten, astma of hooikoorts zonder koorts of 

benauwdheid. 
 

De kinderen moeten thuisblijven als: 
- het kind verkoudheidsklachten heeft (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn); 
- het kind koorts heeft en/of benauwd is; 
- als zij getest gaan worden en/of in afwachting zijn van het testresultaat; 
- het kind een contact is van een patiënt met een bevestigde COVID-19 infectie; 
- het kind bij iemand in huis woont, die naast milde klachten die passen bij COVID-19 ook 

koorts heeft en/of benauwd is. Dan geldt: iedereen in het huis blijft thuis totdat die persoon 
een negatieve testuitslag heeft; 

- het kind een huisgenoot is van iemand met een bevestigde COVID-19 infectie. Het kind blijft 
thuis gedurende de quarantaineperiode. Als het kind geen klachten ontwikkelt tijdens deze 
periode mag het kind daarna weer naar school. 

 
Een kind met milde klachten dat niet getest, mag weer naar school als het 24 uur volledig klachtenvrij 
is. Kinderen die na 7 dagen nog steeds dezelfde milde klachten hebben, mogen ook weer naar 
school. 

 

Kennismakingsgesprekken maandag 30 augustus 
De kennismakingsgesprekken met ouders, leerkracht en kind worden op school gehouden. Als u niet 
fit bent, vragen wij u om af te melden. We maken dan een nieuwe afspraak. 

 

Nieuwe schooltijden 
Vanaf dinsdag 31 augustus starten we met het continurooster. Voor de zomer heeft u hier informatie  
over ontvangen. 
 
Onze nieuwe schooltijden zijn: 

- Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 8.30 uur – 14.30 uur. 
- Woensdag: 8.30 uur – 12.30 uur. 
- De schooldeuren gaan elke dag open om 8.20 uur. 

Om de leerlingenstroom nog enigszins te spreiden, blijven we de verschillende ingangen gebruiken. 
Onderstaand ziet u een overzicht van welke groepen welke ingangen moeten gebruiken. 

- Groepen 3 en 8: Grijze deur onder overkapping bij hoofdingang 
- Groepen 4a en 7: Hoofdingang 
- Groepen 5 en 6: Ingang schoolplein 
- Kleuters: witte deuren eigen groep 
- Groep 4B: Eigen ingang achterkant school 



 
Brengen en halen 
Vanwege corona mochten de scholen geen ouders/verzorgers in het gebouw ontvangen. Daar 
moesten we allemaal erg aan wennen. Nu zien we dat dit goed werkt. Want eenmaal zelfstandig in 
de school gaan de kinderen zich sneller focussen op de lesdag. De leerkrachten hebben meer tijd 
voor het verwelkomen van de kinderen. De lessen starten soepeler. Daarom blijven we dit zo doen, 
net als heel veel andere basisscholen in ons land. De kinderen gaan dus ’s morgens zelfstandig de 
school in en komen ’s middags zelfstandig naar buiten. De kleuters komen via de witte deurtjes naar 
binnen. Natuurlijk willen de leerkrachten graag persoonlijk contact met u. Dat doen we telefonisch 
na schooltijd, tijdens inloopochtenden en op afspraak. 
 
 
Wat betekent dit praktisch: 

- Als u uw kind naar school brengt, begeleidt u hem/haar tot de schooldeur. Na schooltijd 
wacht u hem/haar buiten op. 

- Praktische zaken wisselt u met de leerkracht uit via Social Schools. Bijvoorbeeld dat uw kind 
eerder weg moet, ergens pijn heeft, slecht geslapen heeft of wanneer er getrakteerd wordt. 
De leerkracht leest deze berichten elke dag voor 8.00 uur en na schooltijd. 

- Voor en na de bel staan er altijd mensen van ons team op het schoolplein, waar u terecht 
kunt met vragen of mededelingen. Die geven zij door aan de leerkrachten. 

- Wilt u meer tijd of even persoonlijk contact om iets bespreken, bel dan na schooltijd, of 
maak via Social Schools een afspraak met de leerkracht.  

 

 
 
 


