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Maandag 6 september 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  zit in lokaal 1  

Groep 8     zit  in lokaal 2 

Groep 7     zit in lokaal 3 

Groep 5     zit in lokaal 4 

Groep 3/4 zit in lokaal 5 

Groep 6    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. De richtlijnen zijn omschreven in 

een protocol. De meest recente versie vindt u hier.  

Naar school  

Voor de zomervakantie is het ‘snottenbellenbeleid’ afgeschaft. Kinderen met 

verkoudheidsklachten die zich fit voelen, zijn welkom op school. De regel: ‘Blijf thuis met 

COVID-19 gerelateerde klachten’, blijft van kracht.  

Halen en brengen 

In de school is voor volwassenen de 1,5 meter regel van kracht. Bij binnenkomst wordt u 

gevraagd de gezondheidscheck in de vullen bij de ingang. Voorkeur is de school enkel te 

betreden op afspraak.  

• Groep 3 t/m 8 hebben dezelfde schooltijden: 8.25 uur tot 14.00 uur.  

• 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, 4, 5, 7 en 8: 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.  

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


• Groep 6: de kinderen komen via de vluchtdeur tegenover de Jumbo naar binnen 

tussen 08.15 uur en 08.25 uur. 

• De kinderen van de groepen 6 zetten de fietsen op het tegelpad naast de Soute 

Schakel/gymzaal. 

• De kinderen van groep 3, 4, 5, 7 en 8 zetten hun fiets in het fietsenrek voor 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.   

 

De eerste schooldag 

Maandag gaat de school weer open en we 

kijken er naar uit iedereen te mogen ontvangen. 

We kunnen ons voorstellen dat u ook heel 

benieuwd bent naar het lokaal van uw zoon of 

dochter. Vanwege de maatregelen kunnen we 

geen nieuw-schooljaarreceptie organiseren. 

Maar om u toch de kans te geven om even te 

kijken, houden we tussen 8.15 uur en 8.45 uur 

een ‘gluur-halfuur’. U kunt in de vaste looproute 

rond de school lopen en bij het lokaal van uw 

zoon of dochter naar binnen kijken, even 

zwaaien en kort kletsen. Zo kan uw kind toch 

even laten zien hoe de klas eruit ziet en waar hij 

of zij zit. De kleuters mogen deze eerste morgen 

ook meteen naar binnen gaan en u kunt dan 

via het raam even meekijken hoe dat gaat. We 

vragen u rekening te houden met de 1,5 meter 

regels dus het ‘gluren’ kort te houden als er een 

opstopping dreigt te ontstaan.  

Informatieavond  

Aan het begin van het nieuwe schooljaar willen we u uitnodigen voor een informatieavond 

van alle onderdelen van het kindcentrum. Deze avond vindt plaats op donderdag 16 

september. Omdat we met maatregelen rondom het coronavirus te maken hebben, zal 

deze avond er iets anders uitzien dan andere jaren. 

We bieden u de mogelijkheid verschillende workshops te volgen. Deze zullen meerdere 

keren per avond aangeboden worden met een maximum aantal deelnemers.  

Onderdeel: Verzorgd door:  Locatie:  Inschrijven via:  Ingang via: 

Peutergroep Edith en Willy Peutergroep Aanmelden via 

de peutergroep 

zelf 

Rechter 

hoofdingang 

Groep 1/2  Diana, Petra 

en Walter 

Lokaal 1 Parro Rechter 

hoofdingang 

Groep 3/4 Hennie en 

Jacobine  

Lokaal 5 Parro Via het 

kleuterplein 

achterlangs de 

school via de 

achteringang 

van de school 

Groep 5 Jan en Marit Lokaal 4 Parro Hoofdingang 



Groep 6 Natascha, 

Caroleen en 

Silke 

Dorpshuis Parro Via de ingang 

aan de zijkant 

van het gebouw, 

kant van de 

Jumbo 

Groep 7 Stephanie en 

Petra v. B.  

Lokaal 3 Parro Hoofdingang 

Groep 8 Heleen en 

Laurina 

Lokaal 2 Parro Rechter 

hoofdingang 

Presentatie 

jaarplannen/ 

schoolbeleid 

Marina  Middenruimte 

bij de BSO 

Parro Hoofdingang 

 

De tijden zijn:  

Ronde 1:  19.10 uur -19.35 uur 

Ronde 2:  19.40 uur- 20.05 uur 

Ronde 3:  20.10 uur - 20.35 uur 

U krijgt van de groepsleerkracht en pedagogisch medewerkers informatie over het 

(les)programma en over de gang van zaken in de groep. Ook is het mogelijk vragen te 

stellen.  We stellen uw komst bijzonder op prijs.  

 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Eten en drinken 

 

Even een paar puntjes: 

• 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 hebben een koelkast waar het eten in bewaard kan worden 

• 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. Trakteren langs alle 

klassen aan de meesters en juffen helaas nog niet mogelijk. Aan de bar midden in de 

school zal een verjaardagbord gehangen worden waar de jarige op staat, zodat 

toch heel de school weet dat je jarig bent. Kinderen krijgen wel een zelf uitgezochte, 

grote, verjaardagkaart van alle meesters en juffen. Ouders van leerlingen uit groep 1 

en 2 mogen bij de verjaardagen (op gepaste afstand) aanwezig zijn bij het feest in 

de klas.  

 

 

Gymtijden 

Bij gym vragen we of kinderen gymschoenen zonder zwarte zool, een sportbroek en gymshirt 

mee willen brengen. De gymtijden zoals hier vermeld zijn de effectieve lestijden.  

 Dag Tijd Groep Leerkracht 

Dinsdag 9.30 – 10.15 3/4 Hennie 

Dinsdag 11.15- 12.00 6 Jan 

Dinsdag  13.15- 14.00 5 Jan 

Eventueel bij regen 10.15-11.15  Kleuters  

Woensdag 11.00-11.45 7 Heleen 

Woensdag 11.45-12.30 8 Heleen 

Donderdag 9.00- 10.00 1 /2 Diana en Walter 

Vrijdag 8.30-9.15 5 Jan / Marit 

Vrijdag 9.15-10.00 6 Caroleen 

Vrijdag  10.15-11.00 3/4 Hennie 

Vrijdag 11.00-11.45 7 Jan 

Vrijdag 11.45-12.30 8 Heleen 

 

Uitjes 

We hebben van de oudergelden van vorig schooljaar nog een klein budget over. Hiermee 

gaan alle groepen in september iets leuks en leerzaams ondernemen. De eerste weken van 

het schooljaar staan in het teken van ‘de Gouden weken’. Tijdens deze weken is er veel 

aandacht voor groepsvorming. In het kader van die groepsvorming zal groep 8 van 29 

september tot 1 oktober op schoolkamp gaan. Andere jaren deden we dit aan het einde 



van het jaar. Maar dit jaar hebben we gekozen om dit aan het begin van het jaar te 

plannen. De kinderen en ouders van groep 8 horen daar binnenkort meer over.  

Chromebook 

We werken dit schooljaar van groep 4 t/m 8 met Chromebook via Snappet. We zijn heel blij 

dat we voor alle kinderen een Chromebook konden aanschaffen. Een Chromebook geeft 

veel mogelijkheden. We zijn ook kritisch en wisselen de lessen veel af tussen het werken op 

een Chromebook en belevend leren in de praktijk. Kinderen mogen zelf een koptelefoon 

meenemen als ze dat fijn vinden.  

 

Parro 

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

dochter. Sinds een paar 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 en heten de nieuwe 

kinderen bij ons op school ook van harte welkom.  

Mede namens het team, 

Marina van de Giessen

 

 


