
 

Nieuwsbrief 28 augustus 2020    

 
Start 
De eerste schoolweek is voorbij gevlogen. Fijn om iedereen 
gezond en wel weer terug te zien op school! Er is al weer hard 
gewerkt en er zijn mooie producten gemaakt. Hiernaast zien jullie 
bijvoorbeeld onze boom van The Leader in Me, die nagemaakt is 
door een kleuter. 
Een nieuwe groep, een nieuwe mentor, met de hele klas lunchen 
op school, andere schooltijden. Er is veel om aan te wennen, maar 
we zien dat dat heel goed lukt. En als het nog een beetje lastig is, 
of niet helemaal goed gaat, mag dat ook. Wennen kost ook even 
tijd! 
Natuurlijk is het voor jullie als ouders, maar ook voor ons vreemd 
dat we zo aan het begin van het schooljaar niet even kunnen 
kennismaken met elkaar en elkaar kunnen ontmoeten. Via de mail 
en telefonisch na schooltijd is het natuurlijk altijd mogelijk om 

even contact te zoeken. 
In deze eerste weken van het schooljaar investeren wij met de kinderen tijd in het elkaar beter leren 
kennen en samen afspraken maken over hoe we op een prettige manier met elkaar kunnen 
samenspelen, leren en werken op onze school. We noemen dit KAS: Kennismaken, Afspreken en 
Samenwerken. Misschien heb je er thuis al iets over gehoord.  
 
 
Maatregelen i.v.m. Corona 
 
Beslisboom: wel of niet naar school 
We vinden het fijn dat ook na de vakantie de richtlijnen die door de overheid zijn aangegeven, door 
jullie goed worden nageleefd. Als bijlagen bij deze nieuwsbrief zijn twee beslisbomen meegestuurd, 
die jullie kunnen ondersteunen in het beslissen of jullie kind(eren) wel of niet naar school mogen 
komen. Deze beslisbomen zijn opgesteld door BOinK (Belangenvereniging van Ouders in de 
Kinderopvang) in samenwerking met AJN Jeugdartsen Nederland en het RIVM. 
 
Instroom kleuters ‘s ochtends 
N.a.v. de ervaringen van afgelopen week, willen we de instroom van de kleuters ’s ochtends wijzigen. 
Doordat de kinderen op het plein werden opgevangen tot de hele groep compleet was en ze allemaal 
tegelijk naar binnen gingen, duurde het erg lang voordat alle kinderen hun jas en tas in hun locker 
hadden en in de groep zaten. 



Vanaf maandag zal er telkens één mentor van de OB om 8.20 uur op het plein staan om de kinderen 
te ontvangen en vervolgens naar binnen door te sturen. In de hal staat ook een mentor die er op toe 
ziet dat de kinderen de OB in lopen en naar hun locker gaan. De andere mentor assisteert bij de 
lockers. Afgelopen week toen het regende, hebben we het ook op deze manier gedaan en hebben 
we ervaren dat dit goed werkt. De kinderen en mentoren hoeven niet buiten lang te wachten op 
kinderen die laat op school komen, maar kunnen in rust hun spullen in de locker doen omdat ze er 
niet allemaal tegelijk bij staan en kunnen dan naar hun groep lopen. Zo verliezen we minder 
onderwijstijd. 
 
Mail naar leerkrachten 
Wanneer jullie mailen naar leerkrachten om informatie over BSO, (tand-)artsbezoek, verjaardag, 
o.i.d. te delen, willen jullie dan beide leerkrachten van de groep mailen? Zo weten we zeker dat de 
informatie ook op tijd bij de leerkracht is, die op de betreffende dag werkt en op de hoogte moet 
zijn. In de schoolgids staan de namen van de leerkrachten per groep vermeld en ook de 
emailadressen van alle leerkrachten staan erin. De schoolgids 2020-2021  is inmiddels op de site 
geplaatst. Daarin kunnen jullie ook veel andere informatie vinden. 
 

 
Update telefooncentrale 
Vrijdag 4 september krijgt onze telefooncentrale een update. Tussen 15.00 
uur en 17.00 uur zijn wij telefonisch niet bereikbaar. 
 

 
 
Inloopavond 
De afgelopen jaren hebben we aan het begin van het schooljaar een inloopavond georganiseerd, 
waarop jullie met jullie kind(eren) naar school konden komen. Het kind kon dan de nieuwe groep 
laten zien en uitleg geven over wat het ging leren gedurende het schooljaar. 
Vanwege de beperkende maatregelen rondom corona is het niet mogelijk om deze avond te 
organiseren. Als alternatief wordt daarom in elke groep een filmpje gemaakt, zodat jullie toch een 
beeld krijgen van de groep en de leerstof die het kind dit jaar aangeboden krijgt. Dit filmpje zal over 
ongeveer twee weken met jullie gedeeld worden. 
 
 
Website 
Er zijn geen nieuwe berichten geplaatst. 
 
 
Agenda  (De in groen gedrukte data zijn voor het eerst in de agenda van de nieuwsbrief opgenomen.) 
08-09   Kinderraad 
08-09   OR 
23-09   Studiedag: kinderen vrij! 
30-09   Start Kinderboekenweek 
 

 

 


