
 
Nieuwsbrief Nummer 1, augustus 2020 

 

Maandag 24 augustus openen we weer 

de deuren. We hopen dat iedereen een 

fijne zomervakantie heeft gehad en zin 

heeft om weer te beginnen. Het zal wel 

weer even wennen zijn; vroeg uit bed, 

een nieuwe meester of juf en voor 

sommige kinderen zelfs een nieuwe 

school.  

We gaan er weer een mooi jaar van 

maken en gaan maandag weer met 

plezier aan de slag. In de vakantie 

hebben de leerkrachten niet stil gezeten, 

er heeft namelijk een lokalenwissel 

plaatsgevonden. 

         

       Groep 1/2 A zit in lokaal 1  

Groep 1/2 B zin in lokaal 2 

Groep 6 zit in lokaal 3 

Groep 5 zit in lokaal 4 

Groep 3/4 zit in lokaal 5 

Groep 7/8 zit in het dorpshuis 

 

Corona virus 
Helaas zal dit ook een jaar zijn waarbij we nog steeds te maken hebben met het Corona 

virus. Wij volgen de richtlijnen van het RIVM en de PO raad. Daarnaast is er steeds groot 

overleg met alle bestuurders vanuit het onderwijs in Zeeland. De richtlijnen zijn omschreven in 

een protocol. De meest recente versie vindt u hier. Hieronder leest u de belangrijkste regels.  

 

 

Naar school  

Voorschriften: 

• De school past de adviezen en richtlijnen van het RIVM toe, dat betekent dat 

leerlingen of personeel thuisblijven bij COVID-19 gerelateerde klachten. Kinderen tot 7 

jaar die alleen een snotneus hebben mogen wel naar school komen 

• Als een leerling ziek wordt, COVID-19 gerelateerde klachten en/of andere ellende, 

wordt het direct door een ouder opgehaald. 

• Kinderen < 7 jaar met klachten worden gemeld door de ouder aan het landelijk 

coördinatiepunt en die worden doorgeleid naar de regionale GGD. In afstemming 

met ouders wordt gekeken wat er te doen staat. 

https://po.lesopafstand.nl/app/uploads/Protocol-volledig-openen-basisonderwijs.pdf


• Kinderen ouder dan 7 blijven thuis, zo mogelijk laten testen. (zie protocol)  

• Personeelsleden, afkomstig uit oranje of rode gebieden, wordt dringend verzocht om 

thuis in quarantaine te gaan, ook als zij negatief getest zijn. Dit morele appel is zeer 

urgent, omdat anders anderen in gevaar kunnen worden gebracht.  

• Kinderen tussen 4 en 12 jaar, afkomstig uit oranje of rode risicogebieden kunnen 

gewoon naar school komen, mits ze geen klachten hebben. (sociale ontwikkeling is 

bepalend)  

 

Dit betekent het voor onze school: 

Wij zullen bovenstaande voorschriften uiteraard naleven. We vinden dit erg belangrijk voor 

de veiligheid en gezondheid van uw kind(eren) en ook voor al onze teamleden. Bij twijfel 

hebben we een voorhoofdthermometer op school om te meten of het kind koorts heeft. Wij 

vinden het prettigste wanneer u uw kind telefonisch ziekmeldt via 0118-566116. 

 

Halen en brengen 

Voorschriften:  

• Met het strikt toepassen van triage is aanwezigheid in de school van 

ouder(s)/verzorger(s), vrijwilligers, stagiaires en (externe) professionals toegestaan. 

Volwassenen houden te allen tijde 1,5 m afstand tot elkaar en passen strikt de 

hygiënevoorschriften toe. De eerste twee weken zijn ouders alleen welkom bij 

dringende zaken. Na de twee weken bij dringende zaken en op afspraak.  

• Plek aanwijzen waar leerlingen afscheid van ouder(s)/verzorger(s) kunnen nemen 

voordat zij het schoolplein/de school betreden. Personeel staat buiten om halen en 

brengen in goede banen te leiden 

• Leerlingen worden door maximaal één volwassene gebracht en opgehaald.  

• Oudergesprekken kunnen in de school plaatsvinden met het strikt toepassen van 

triage en de 1,5 m afstand. 

 

Wat betekent dit voor onze school: 

• Kinderen uit de groepen 1/2 kunnen tussen 08.20 uur en 08.30 uur naar het zwarte hek 

worden gebracht.  Ze spelen buiten op het kleine plein, een leerkracht zal de 



kinderen opvangen. Om 14.00 uur brengt de leerkracht de kleuters naar het houten 

hek. 

• Groep 3 t/m 6: de kinderen komen via de hoofdingang bij het dorpshuis tussen 08.15 

en 08.25 uur naar binnen. Om 14.00 uur worden de kinderen naar het houten hek 

gebracht bij de ingang.  

• Groep 7/8: de kinderen komen via de vluchtdeur tegenover de Jumbo naar binnen 

tussen 08.15 uur en 08.25 uur. 

• De peutergroep heeft inloop van 08.15 uur tot 08.30 uur. Hiervoor ontvangt u de 

instructies 

• Het kinderdagverblijf heeft inloop tussen 07.30 uur en 09.00 uur. We proberen dit 

zoveel mogelijk te sturen dat dit niet tussen 08.30 en 08.45 uur is.  

• De kinderen van de groepen 7 en 8 zetten de fietsen op het tegelpad naast de 

Soute Schakel/gymzaal. 

• De kinderen van groep 3 t/m 6 zetten hun fiets in het fietsenrek naast de school. 

• De fietsen van de kleuters mogen weer naast het lokaal gezet worden.  

• De bedoeling is dat kinderen zoveel mogelijk zelfstandig naar school gaan. Buiten de 

school vragen we u bij het wachten tijdens het ophalen gepaste afstand te houden 

tot andere ouders.   

• Wanneer u de school binnenkomt (voor dringende zaken of op afspraak) kan dat 

uitsluitend via de hoofdingang. Daar staat een statafel en daar vragen we u het 

triageformulier in te vullen. Alle kinderopvangvormen zijn te bereiken via de 

kleuteringang, ook het ophalen van de BSO.  

• Het inloopspreekuur van juf Marina op donderdag komt te vervallen. U bent altijd 

welkom om even te (video)bellen of een afspraak te maken.  

 

 

 

Kennismakingsgesprekken 

In september houden we een 

kennismakingsgesprek. U kunt kennismaken 

met de evt. nieuwe leerkracht. U kunt als 

ouder iets vertellen over uw kind, over de 

afgelopen periode en er wordt gesproken 

over het welbevinden. Bij groep 5 t/m 8 

komt de leerling zelf mee naar het gesprek. 

We willen hiermee de ‘gouden driehoek’: 

ouder, kind en school versterken. Vooraf vult 

uw kind op school een papier in met vragen 

die besproken kunnen worden. Dit is puur 

een richtlijn voor een gesprek. Vragen die er 

op staan zijn: waar ben je goed in, wat vind 

je leuk om te doen zowel op school als thuis, 

wat vind je moeilijk, waar wil je graag hulp 

bij krijgen en met wie speel en werk je 

graag. We hopen zo (nog) beter in te spelen 

op de onderwijsbehoeften van elk kind. U 

krijgt via Parro de mogelijkheid om in te 

tekenen en we hopen deze gesprekken op school, met gepaste afstand te kunnen voeren.  

 

 



Sport- spelmomenten en pauzes 

 

Alle kinderen gaan minimaal twee keer per dag naar buiten om pauze te houden of 

buitenlessen te volgen. De gymlessen zullen bij mooi weer zoveel mogelijk buiten gehouden 

worden.  

 

Eten en drinken 

• De kinderen nemen zelf iets mee voor de kleine pauze en de lunch, bij voorkeur 

gezond en voldoende drinken. (in een beker)  

• De kinderen nemen een theedoek mee voor op hun eigen tafel bij wijze van 

tafelkleed. Na de lunch uit te kloppen. 

• We zijn aan het kijken om voor in elke klas een koelkast te kopen, zodat de lunch en 

het drinken koel blijft.  

• Kinderen mogen in de klas trakteren als ze jarig zijn (geweest). De traktatie moet 

verpakt zijn. We begrijpen dat dit een uitdaging is, maar we willen toch met klem 

verzoeken geen snoep(zakken) te trakteren en ook niet teveel. Omdat groepen 

mixen nog steeds afgeraden wordt, is trakteren langs alle klassen aan de meesters en 

juffen helaas nog niet mogelijk.  

 

Activiteiten  

Helaas kan onze nieuw schooljaarreceptie geen doorgang vinden. De leerkrachten sturen u 

en uw kind een kort filmpje zodat u kunt zien hoe de klas er uit ziet.  

 

Ook de informatieavond kan geen doorgang vinden. Van elke groep ontvangt u een 

informatiegids met alle wetenswaardigheden van de groep. Tijdens het 

kennismakingsgesprek kunt u daarover ook vragen stellen. En u mag natuurlijk altijd bellen, 

een (video)gesprek aanvragen of mailen met al uw vragen.  

 

We proberen wel voor de herfstvakantie te kijken naar een leuke schoolreisactiviteit met de 

kinderen van groep 3 t/m 8. Groep 1 en 2 gaan 10 september op schoolreis.  

 

 

 

Gezondheid, veiligheid en hygiëne 

Voorschriften: 

• Tussen leerlingen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden. 

• Tussen personeelsleden onderling moet altijd 1,5 meter afstand bewaard worden. 

• De school hanteert looproutes, waar mogelijk eenrichting routes. 

• Iedereen wast zijn/haar handen meerdere keren per dag en goed ten minste 20 sec. 

• Dagelijks intensieve schoonmaak.  

 



Wat betekent dit voor onze school: 

De extra schoonmaakmomenten zoals opgestart voor de vakantie blijven gehandhaafd. In 

de vakantie is heel de school grondig schoongemaakt en is de bovenste laag van onze 

vloer verwijderd en opnieuw aangebracht. Op de grond is de looprichting te zien. Handen 

wassen en desinfecteren blijven we doen.  

Ook is er veel gesproken over ventilatie. Wij zijn in samenspraak met de gemeente Veere 

over ons ventilatiesysteem.  

 

Gymtijden 

 ma di wo do vrij 

Groep 1/2 A    09.00-10.00  

Groep 1/2 B    10.30-11.30  

Groep 3  09.30-10.15   10.30-11.15 

Groep 4  09.30-10.15   10.30-11.15 

Groep 5  13.15-14.00   08.30-09.15 

Groep 6  10.30-11.15   09.15-10.00 

Groep 7   10.05-10.50  11.45-12.30 

Groep 8   10.05-10.50  11.45-12.30 

 

 

Parro 

U ontvangt een email vanuit Parro dat u deelneemt aan de nieuwe groep van uw zoon of 

dochter. Sinds vorig jaar werken wij op school met de app: Parro. Dit is ons 

communicatiemiddel. U ontvangt hierop berichten uit de groep. Via gesprekken kunt u een 

bericht sturen naar een leerkracht.  

 

AVG 

Vorig schooljaar heeft u middels het formulier ‘Toestemming gebruik beeldmateriaal’ uw 

keuze kenbaar gemaakt voor wat betreft het gebruik van beeldmateriaal van uw 

kind(eren). Dit jaar vragen we u vriendelijk deze in te vullen via Parro. Als u binnen Parro op 

instellingen klikt en vervolgens op ‘privacy voorkeuren’ kunt u deze kenbaar maken.  

 

 

 

We kijken er naar uit de kinderen maandag weer te mogen ontvangen.  

 

Mede namens het team, 

 

Marina van de Giessen 

 


