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Start nieuwe schooljaar
Hopelijk hebt u samen met uw kind(eren) genoten van een mooie vakantie en zijn zij blij dat
ze weer naar school kunnen. Wij willen er in ieder geval een mooi schooljaar van maken en
hebben inmiddels de voorbereiding alweer achter ons liggen. Alle lokalen zijn weer keurig
ingericht en alle schriften en boeken liggen klaar om gebruikt te worden.
Een schooljaar waarin we hopelijk ook het hele schooljaar de schooldeuren open kunnen
houden. Onder het kopje corona leest u de huidige stand van zaken en de wijze waarop we
met de coronaregels omgaan.
Maandag mogen de kinderen van de groepen 1 t/m 3 door één van de ouders tussen
8.20 uur en 8.45 uur naar binnen worden gebracht. Graag niet te lang in school blijven, zodat
het niet te druk wordt. Volwassenen moeten nog steeds 1.5m afstand houden van elkaar.
De kinderen van de groepen 4 t/m 8 mogen, zonder ouder(s) vanaf 8.20 uur hun lokaal
opzoeken.
Vanaf dinsdag mogen de ouders van de kinderen van groep 1 en 2 hun kind(eren) vanaf
8.20 uur naar binnen brengen. Ook nu geldt: niet te lang in school blijven! Aan het einde van
de dag wachten de ouders buiten op hun kind(eren). Voor de kinderen van de groepen 3 t/m
8 gaat om 8.25 uur de zoemer. De kinderen gaan dan naar hun verzamelplek op de
speelplaats en gaan vervolgens met de leerkracht naar binnen.

Informatieboekje
Kinderen die voor de vakantie geen informatieboekje konden meenemen, ontvangen deze
alsnog maandag.
Wijzigingen:
- vrije uren: i.p.v. 15 oktober hebben de kinderen op vrijdag 8 oktober ’s middags geen
school
- Emma den Heijer zit niet in groep 2a, maar in groep 2b
- het telefoonnummer van Skyler Tuinstra is 06-14511947

Corona
Op 13 augustus was er weer een persconferentie in het kader van Corona. Er
werd voorzichtig gesproken over terugkeer naar het “oude normaal”. Wij hopen van harte
dat dit waarheid wordt. Voor het primair onderwijs gelden onderstaande regels:
o Alle kinderen kunnen volledig naar school. Soms kunnen kinderen niet naar school.
Dit wordt uitgelegd met een beslisboom (zie bijlage). Echter nogal ingewikkeld.
Hopelijk komt u eruit.
o Onderwijspersoneel houdt 1,5 m afstand tot elkaar en tot ouders (en ouders van
elkaar).
Met inachtneming van deze regels zijn afspraken binnen school weer mogelijk. Ook
de luizen- en biebouders zijn weer welkom in school.
o Leerlingen hoeven geen 1,5 m afstand te houden tot medeleerlingen of
onderwijspersoneel.
o Niet (volledig) gevaccineerde leerkrachten testen zichzelf twee keer per week
preventief met een zelftest. Gevaccineerde leerkrachten die contact hebben gehad
met een positief getest persoon, hoeven, onder bepaalde voorwaarden, niet meer in
quarantaine en kunnen derhalve gewoon hun werk blijven uitoefenen.
Vanaf 20 september zijn er hopelijk meer versoepelingen mogelijk. Wij houden u hiervan
uiteraard op de hoogte.

Luizencontrole
Zoals hierboven al aangegeven zijn er weer luizencontroles op school. De eerste is a.s.
maandag om 8.45 uur. Vervolgens elke maandag na een vakantie. Vriendelijk verzoek voor
alle ouders om dan de haren van de meiden niet in te vlechten. Dit bemoeilijkt de
luizencontrole.

Overblijfouders

Op maandag en donderdag zijn ook de kinderen van de groepen 1 en 2 de hele dag op
school. Deze dagen hebben zij een middagpauze. De groepen 1 gaan om 11.45 uur onder
begeleiding van een leerkracht en een ouder een half uurtje buiten spelen. De groepen 2
gaan vanaf 12.20 uur een half uurtje buiten spelen. Helaas hebben we nog niet voldoende
ouders die ons hierbij willen helpen. Wie wil ons helpen? Graag aanmelden bij de leerkracht
van uw kind!

Traktaties
Als uw kind jarig is, wordt dit uiteraard ook op school gevierd. Voor de groepen 1 t/m 3 doen
wij dit direct om 8.30 uur. Als ouder mag u hierbij aanwezig zijn. Uiteraard mag uw kind ook
trakteren, maar meestal wordt dit voor de ochtendpauze gedaan. U kunt de traktatie aan
het begin van de ochtend inleveren bij de leerkracht. Voor de groepen 4 t/m 8 vindt de
traktatie ook meestal voor de ochtendpauze plaats. U kunt de traktatie meegeven aan uw
kind of een kwartier voor de pauze brengen. Ouders zijn niet bij het trakteren aanwezig,
maar de leerkracht is eventueel wel bereid om een fotootje te maken.

Klassenavond
Helaas is het door coronaregels niet mogelijk om op maandag 13 september de
klassenavonden te organiseren. Omdat wij het wel belangrijk vinden u te informeren over de
wijze waarop wij ons onderwijs verzorgen, wordt er nog gezocht naar een alternatief. Op het
moment dat daarover meer duidelijkheid is, hoort u dat van ons.
Daarnaast zijn we van plan om het schooljaar samen met u en de kinderen op een ludieke
manier te openen. We hopen u op korte termijn daar meer duidelijkheid over te kunnen
geven.

Bereikbaarheid
Soms zien we dat uw verwachtingen over de wijze waarop of de mate waarin school
bereikbaar is, niet overeenkomen met die van school. Dit kan voor beide partijen vervelend
zijn. Daarom hebben we een aantal richtlijnen opgesteld, zodat we elkaar hopelijk op het
juiste moment en op de juiste manier weten te vinden.
o De school is op schooldagen in ieder geval telefonisch bereikbaar van 7.45 uur tot
16.00 uur. Op woensdag tot 13.00 uur.
o Leerkrachten zijn in principe op hun werkdagen telefonisch bereikbaar van 8.10 uur
tot 8.20 uur en na schooltijd tot 16.00 uur. Op woensdag tot 13.00 uur. Het kan zijn
dat leerkrachten een overleg hebben, maar dan wordt u, als u dat op prijs stelt, door
de leerkracht teruggebeld.
o Groepsleerkrachten zijn op schooldagen van 8.00 uur tot 17.00 uur via de mail
bereikbaar. Wanneer u een mailtje stuurt, mag u, wanneer dit gewenst is, binnen
24 uur een antwoord verwachten.
o Zijn er belangrijke zaken die volgens u buiten bovenstaande tijden met school
besproken moet worden, dan kunt u de directeur mailen. Hij zal dan zo spoedig

mogelijk met u contact zoeken. Bij hoge uitzondering kunt u hem op zijn
thuisnummer bellen.

Klasbord
Klasbord is weer aangepast aan het nieuwe schooljaar. Ouders, waarvan hun kind in de loop
van het schooljaar instroomt, krijgen ook in de loop van het schooljaar een aanmeldcode.
Mocht Klasbord bij u niet goed functioneren, dan horen wij dat graag. Hopelijk kunnen wij u
dan helpen.

Het volgende Kuierjournaal verschijnt op vrijdag 1 september

