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Belangrijke data 
31 augustus Kennismakingsgesprekken; er is deze dag nog geen school 
1 september Eerste schooldag na de vakantie   
 

 

Beste ouder(s), 

We kijken terug op een bijzonder jaar. Nooit eerder zijn de scholen zo lang gesloten geweest en het 

is nog nooit nodig geweest om onderwijs op afstand te verzorgen. Het afstandsonderwijs heeft veel 

gevraagd van het team en zeker ook van u en uw gezin. U en uw kind(eren) moesten zich in een 

nieuwe situatie voegen en u nam deels de taken van leerkrachten over. Daarom is het goed dat we 

kunnen gaan genieten van een welverdiende vakantie. Maar voordat het echt zover is, willen we u 

nog graag informeren over een aantal zaken. 

Saskia Zaat 

Harro Veerman

 

Richtlijnen coronavirus 

In principe gaan we na de zomervakantie weer volgens het oude rooster naar school. Het 
continurooster komt te vervallen. De overblijf gaat weer beginnen. Hier bent u eerder deze week al 
over geïnformeerd. 
 
Wij vermoeden dat de bestaande maatregelen voorlopig nog zullen gelden. Dit betekent dat u nog 
niet in de school en op het schoolplein mag komen. De verschillende ingangen zullen we dus ook 
blijven gebruiken. Het kan natuurlijk zijn dat de maatregelen verder versoepeld worden of juist 
aangescherpt worden. Als dit het geval is, zullen we u opnieuw informeren. 

 

Ongeoorloofd verzuim 

Vanaf het nieuwe schooljaar geldt dat ongeoorloofd verzuim weer op de normale manier moet 
worden gemeld. Leerplicht zal weer gaan handhaven. Dit geldt ook voor kinderen met een kwetsbare 
gezondheid, kinderen met familieleden met een kwetsbare gezondheid en voor ouders of kinderen 
met corona-angst. 
 



Vakantie en quarantaine 

De overheid raadt iedereen af om op vakantie te gaan naar ‘oranje landen’ en voor ‘rode landen’ 

geldt een negatief reisadvies. Als u dit toch doet, moet u tot 14 dagen na uw vakantie in een oranje 

of rood land thuisblijven en mag u niet op school of op het schoolplein komen. Uw kinderen mogen 

wel naar school. Quarantaine is geen geldige reden voor verzuim van leerlingen. We zullen in dat 

geval leerplicht inschakelen. Het is dus uw verantwoordelijkheid om minstens 14 dagen voorafgaand 

aan het begin van de school (31 augustus) terug te zijn.   

Maandag 31 augustus; kennismaken 

Op maandag 31 augustus bent u samen met uw kind welkom voor een kennismakingsgesprek met de 

leerkracht(en). Deze dag is dus geen normale schooldag, maar staat geheel in het teken van 

kennismaken met elkaar. U kunt uw verwachtingen voor het nieuwe schooljaar uitspreken en de 

leerkrachten vertellen u en uw kind wat er allemaal in de nieuwe groep staat te gebeuren. Op 

maandag 17 augustus krijgt u via Social Schools bericht over het inschrijven. De allereerste schooldag 

met de hele klas is dinsdag 1 september.  

 

 

 


