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Start nieuwe schooljaar 

 
 
Morgen, maandag 23 augustus, is het zover. De zomervakantie is voorbij en we gaan 
weer aan een nieuw schooljaar beginnen. Wij hebben er ontzettend veel zin in om 
jullie allemaal weer te ontmoeten. Laten we er met elkaar een mooi schooljaar van 
maken!  
 
Na de vakantie moeten we allemaal even wennen aan het naar school gaan. 
Hieronder een paar belangrijke zaken op een rijtje.  
 
Schooltijden 
Maandag  08.30  - 14.30 uur.  Groep 1 vrij om 12.00 uur 

Dinsdag  08.30 -  14.30 uur 

Woensdag  08.30 – 12.30 uur     

Donderdag 08.30 – 14.30 uur   

Vrijdag 08.30 – 14.30 uur  Groep 1 t /m 4 vrij om 12.00 uur 

 

Alle kinderen zijn vanaf 8.15 uur van harte welkom op school. De gespreide breng- 

en haaltijden, op alfabetische achternaam, laten we los. Om 8.30 uur starten de 

lessen. Fijn als iedereen dan ook echt binnen is, zodat wij op tijd kunnen beginnen. 

 

Naar binnen: 

Alle leerlingen komen zelfstandig naar binnen, zoals wij dat ook voor de vakantie 

gewend waren. De leerkrachten van de onderbouw (groep 1 en 2) wachten bij de 

ingang van hun lokaal op de kinderen.  

 

Groep 3 

Voor deze kinderen zal het wennen zijn. Zij mogen door de hoofdingang naar binnen 

gaan en dan naar het lokaal van hun groep lopen.  

Deze leerlingen worden de eerste week buiten door één van de juffen opgewacht en 

naar hun groep gebracht. Binnen is er ook een juf die de kinderen naar hun nieuwe 

groep 3 kan begeleiden. 
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Einde schooldag:  

De leerlingen van de groepen 1 en 2 komen steeds 5 minuutjes eerder naar buiten 

dan de leerlingen uit de andere groepen. 

De kinderen van de bovenbouwgroepen (6 t/m 8) zullen steeds vanaf 14.30 uur naar 

buiten gaan. We hopen op deze manier de grote drukte wat te vermijden. 

 

Veiligheid 

Zoals u weet is het druk met brengen en halen van kinderen. Als ouder kunt u er veel 

aan bijdragen dit brengen en halen veilig te laten verlopen. Kom op tijd, kom indien 

mogelijk op de fiets, maak gebruik van het systeem van Kiss and Ride, rijd stapvoets 

op de parkeerplaats, blijf niet langer dan noodzakelijk is bij de ingang van het 

schoolplein staan. Op deze manier zorgen we samen voor een veilige schoolgang 

voor alle kinderen. 

 

Ouders in de school en coronamaatregelen 

De coronamaatregelen zijn inmiddels bijgesteld op een aantal onderdelen. Er is weer 

meer mogelijk dan voor de vakantie. Dat is ontzettend fijn natuurlijk. Laten we hopen 

dat het zo blijft, of zelfs nog beter wordt.  

Wel blijft de 1,5 meter afstand houden, tussen volwassenen, van kracht en het 

dragen van een mondkapje als deze afstand niet gewaarborgd kan worden.  

Ook het aantal volwassen dat in één ruimte, lees lokaal, mag is nog beperkt i.v.m. 

deze afstandsregel. Zolang dit niet verandert zullen wij ouders vragen hun kind(eren) 

niet in school naar de groep te brengen. Net als voor de zomervakantie neemt u 

buiten afscheid van uw kind.  

 

Snottebellenbeleid 

In het nieuwe protocol voor het basisonderwijs staat:  “Kinderen met 
verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn) mogen 
vanaf 12 juli 2021 weer naar school. Zij blijven wel thuis bij koorts, benauwdheid of 
veel hoesten. En ook hier geldt: bij twijfel blijf je thuis .”Deze wijziging is doorgevoerd 
in de beslisboom in de bijlage die mee is gestuurd in de Parro-app. Twijfelt u dan 
toch nog of uw kind wel naar school mag komen, neem gerust even contact met ons 
op.  
 

Lunch/continurooster 

Op de lange schooldagen eten de kinderen in hun eigen groep met de juf of meester. 

Kinderen nemen hun eigen lunchpakket mee. Wij zien regelmatig dat kinderen ook 

iets lekkers, lees zoetigheid, in hun tas hebben zitten voor het tussendoortje in de 

ochtendpauze. Dat is prima maar wij vragen u wel dit enigszins te beperken.  

 

Luizenpluizen 

Dit doen wij nog niet op school. Wilt u thuis uw kinderen goed nakijken op eventueel 

de aanwezigheid van hoofdluis en of neetjes? Mocht uw kind uw kind hoofdluis of 

neetjes hebben, laat het de groepsleerkracht even weten.  

 



Bijlagen. 

Samen met dit prikbord ontvangt een aantal bijlagen waaronder: 

• Beslisboom, om te kijken of uw kind naar school kan bij verkoudheidsklachten 

• Informatie over de feestweek van 6 tot en met 10 september.  
 

 
 
 
 
 


