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Beste ouders, 

Hopelijk hebben jullie kunnen genieten van de zomervakantie en heeft de Corona-crisis 
niet voor grote problemen gezorgd. Aanstaande maandag gaan we op de J.P.Waale 
weer van start. 

De maatregelen van het eind van het schooljaar blijven voorlopig gelden. Heel kort      
samengevat betekent dit: 

 Blijf thuis bij klachten 

 Ouders enkel op afspraak in de school en op het schoolplein 

 We wassen regelmatig onze handen 

De groepen gaan door dezelfde ingang naar binnen als eind van het schooljaar. Voor de 
duidelijkheid voegen we als bijlage daarom nogmaals het volledige protocol toe, dat jullie 

ook vorig schooljaar van ons hebben ontvangen. 

Weer naar school 

Schooltijden 

Dit schooljaar zijn er andere schooltijden: alle dagen zijn van 8.30—14.15 uur.  

De BSO sluit hier uiteraard op aan. Ook het Sportpunt en de 

MeidenMall sluiten hun tijden op onze nieuwe eindtijd aan.  

Alle leerlingen eten dus tussen de middag op school in de 
klas met de eigen leerkracht (graag een gezonde lunch met 
wat fruit of bijv. snoeptomaatjes of komkommer (geen 
snoep). Tijdens het buitenspelen tussen de middag zal naast 
een leerkracht ook een medewerker van SKG pleinwacht 

lopen.  
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Zomervakantie naar buitenland?  

Wie deze zomer op vakantie is gegaan naar een ‘oranje’ land, wordt 

dringend geadviseerd na thuiskomst 10 dagen in quarantaine te gaan. 

Dit geldt op dit moment voor de ouders; kinderen onder de 12 jaar   

mogen wel naar school als zij geen klachten hebben).  

Meer is de lezen via https://www.rijksoverheid.nl/
onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-scholieren-en-
studenten-kinderopvang-en-onderwijs/voortgezet-onderwijs  

Trakteren? 
Kinderen mogen trakteren om hun verjaardag op school.  

Wel vragen wij jullie om dit te doen op iets wat voorverpakt is  

(en als het eetbaar is: het liefst gezond).  

 

Maak er wat moois van! 

 

Gym-kleding mee! 

We moeten nog even schuiven met enkele gymtijden, maar de groepen 

4 t/m 8 moeten maandag alvast hun gymspullen meenemen.  

Op maandag en donderdag zullen de meeste groepen gymmen.  

Waarschijnlijk zal er voor een groep een gymles op dinsdagmiddag zijn. 

Zodra het gymrooster definitief is, zullen we dat via de nieuwsbrief laten 

weten. 

Dit jaar hebben we een nieuwe vakleerkracht gym: meester Richard. Hij 

zal zich in de volgende nieuwsbrief voorstellen.  
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