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Beste ouders,  

 

Wij hopen dat u allen een mooie zomer achter de rug heeft, genoten van het zomerse weer 

en net als wij zin heeft in een nieuw schooljaar. Ook al zijn er nog beperkingen waar wij 

rekening mee moeten houden, toch zijn wij erg blij dat de kinderen in school weer van alle 

vrijheden die voor ons onderwijs zo belangrijk zijn, gebruik kunnen maken. Groepen mogen 

weer mengen dus het buitenspelen, de gymlessen, de bibliotheek kunnen weer starten, 

kinderen mogen weer op bezoek bij een andere groep, zij mogen weer zelf hun werkplek 

kiezen en gebruik maken van de leeskuil. Afstand tussen de kinderen en de groepsleid(st)er 

speelt niet meer, afstand tussen volwassenen nog wel. We gaan de komende tijd nog geen 

leesouders in zetten. Hiervoor zijn te weinig werkplekken waar afstand houden tussen de 

volwassenen gegarandeerd kan worden. 

 

Vakantie gehouden in een land met code oranje?  

Volwassenen die terugkomen uit een land waar code oranje voor geldt, blijven de eerste 

twee weken thuis. 

Kinderen van 4 tot en met 12 jaar mogen wel sporten, naar school en naar de kinderopvang. 

Kinderen tot 4 jaar blijven thuis.  

 

Schoolstart in een nieuwe bouw?  

Starten met school in de OB, MB of BB is leuk maar kan ook spannend zijn. Daarom hebben 

wij besloten dat één ouder van de nieuwe vierjarige kinderen volgende week hun kind naar 

de klas mag brengen, van de juf krijgt u te horen hoe laat dit zal zijn. Kinderen die in MB 1 

beginnen mogen eveneens door één ouder naar de klas worden gebracht maar dit is alleen 

op maandag en dinsdag. Ditzelfde geldt voor de kinderen die starten in BB 1. Ook hier komt 

maar één ouder mee de school in. Wanneer uw kind het liefst zelfstandig naar de klas wil 

gaan is dat natuurlijk goed! 

N.B. De ouders die deze week de school mee in mogen komen wordt dringend verzocht, 

voor de veiligheid van allen, een mondkapje te dragen. 

 

Wegbrengen en ophalen van de kinderen  

De regel dat er één ouder een kind komt ophalen of wegbrengen, blijft van kracht. 

 

Bijlagen 

In de bijlage vindt u het aangepaste draaiboek, het vernieuwde rooster met begin- en 

eindtijden en nogmaals de plattegrond waar kinderen de school in- en uitgaan. De ouders 

mogen (jammer genoeg) nog steeds niet in de school en op het plein met uitzondering van 

de OB ouders. Zij mogen op het bovenplein wachten op hun kinderen bij het ophalen van 

school, natuurlijk met in achthouding van 1,5 meter afstand. 

 

Bezoekers 

Wij zullen bezoekers van onze school vooraf vragen om de triagevragenlijst van het RIVM te 

beantwoorden. Tevens vragen wij om naam en contactgegevens in het geval dat er sprake is 

van eventueel brononderzoek. 

 

Goed weekend, 

 

Vriendelijke groet, 

Mede namens het team, 

Ruth Bekker 

Caroline Geerke 


