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Beste ouders, 

Hopelijk hebben jullie kunnen genieten van de zomervakantie. Deze zit er nu toch echt op 
en maandag begint school weer. Het team heeft er zin in en zijn al druk bezig geweest 
met de nodige voorbereidingen om er met elkaar een mooi schooljaar van te maken. 

In deze nieuwsbrief een flink aantal praktische zaken om de start soepel te laten verlo-
pen. Aanstaande maandag zullen de leerkrachten buiten staan en alle kinderen verzame-
len zich dan bij de eigen juf of meester (8.20 - 8.30 uur). Na een kleine kennismakings-
activiteit gaan de groepen naar binnen. Ouders vragen wij op de stoep te blijven als zij 
even willen wachten. Let daarbij wel op de onderlinge 1,5m afstand.  

Weer naar school 

Geldende maatregelen 

Helaas zijn er nog een aantal maatregelen waar we rekening mee moeten houden. We 

zetten ze op een rijtje: 

 Volwassenen houden onderling 1,5m afstand. Om die reden nog geen ouders in 
de school en op het schoolplein. Het naar binnen gaan gaat door dezelfde ingan-
gen als vorig schooljaar, met uitzondering van de nieuwe groep 5 (zij gaan door de 

achteringang samen met gr.8 naar binnen; gr.6 + gr.7 door de vooringang van de 

dependance).  

 Bij binnenkomst blijven we handenwassen (bovenbouw en bezoekers handgel). 

We gebruiken papieren handdoekjes. 

 Niezen/hoesten in de elleboog. Niet aan je gezicht zitten. 

 Blijf thuis bij klachten passend bij het coronavirus (zie hiervoor de beslisboom in de 

bijlage).  

 Tussen de middag worden toiletten extra schoongemaakt 
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Ziek? Bel naar school 

Wanneer je kind ziek is of die ochtend later op school zal zijn, ontvangen 

wij graag een telefonisch bericht.  De ziekmelding wordt dan aan de   

desbetreffende leerkracht doorgegeven.  

Voor schooltijd en zeker als de deuren vanaf 8.20 uur open zijn kijken 

leerkrachten niet meer op Parro om daar berichten in te lezen. 

Trakteren & Fruitdagen 
Kinderen mogen trakteren om hun verjaardag op school.  

Wel vragen wij jullie om dit op iets gezonds te doen en het te beperken tot één trakta-

tie. Bekende allergieën zijn bij de overdracht doorgegeven aan de nieuwe leerkracht, 

maar geef het voor de zekerheid bij het startgesprek nog een keer door!  

Nieuw dit schooljaar is dat we graag twee fruitdagen willen gaan invoeren. Dit 

houdt in dat we op dinsdag en donderdag vragen om voor de kleine pauze enkel 

fruit mee te geven. We hebben gezien dat tijdens de moment dat wij schoolfruit 

uitdelen kinderen daar snel aan gewend zijn én bovendien lekker vinden óf het 

leren eten.  

Informatieavonden 
We hebben veel ouders al zolang niet meer in de school gehad, dat we snel onze informatieavonden zullen 

houden. Op deze avond vertelt de leerkracht wat er dit jaar allemaal in de groep gaat gebeuren.  

Vanwege de Coronamaatregelen kunnen we maar één ouder per kind ontvangen. Om te zorgen dat we in het 

eigen klaslokaal kunnen zitten (op 1,5m) houden alle groepen 2x een sessie.  

Ouders kunnen via Parro inschrijven op de 1e of de 2e ronde (19.00-19.30 uur of 19.45-20.15 uur). 

 

Maandag 6 september = groep 5 

Dinsdag 7 september = groep 3 + groep 4 + groep 8 

Woensdag 8 september = groep 1/2A + groep 1/2C 

Donderdag 9 september = groep 1/2B + groep 6 + groep 7 

 

Gymdagen = gymkleding mee! 

De gymdagen zijn als volgt: 

Maandag: gr.4, gr.5, gr.6, gr.7 en gr.8 

Woensdag: gr.1/2A, gr.1/2B, gr.1/2C  en gr.3 (kleuters starten volgende week; graag 

deze week al wel vast de gymschoentjes meegeven. Controleer of ze nog passen). 

Donderdag: gr.3, gr.4, gr.5, gr.6, gr.7, gr.8 

Meester Richard is onze vakleerkracht. Voor sommige groepen geldt dat één van de 

lessen door de eigen groepsleerkracht wordt gegeven. 
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hoofdluis 

Een vriendelijk verzoek om zelf even je kind(eren) te controleren op hoofdluis 

te controleren voordat het maandag naar school komt.  

Deze beestjes houden wij graag buiten de deur  

Kleuteruitje (6 september) 
Op maandag 6 september staat het kleuteruitje gepland!  

We hebben al 12 ouders die mee willen gaan, super! Maar…. Het  is nog niet genoeg, 

we hebben zeker nog 5 ouders nodig die ons daar willen helpen.  

Wil en kun je mee? Geef je dan uiterlijk dinsdag 31 augustus op bij de eigen kleuterjuf 

via Parro!  

 

BELANGRIJKE INFORMATIE!  

Maandag 6 september starten de kleuters om 9.00 bij het Natuurcentrum in Gorinchem (de kinderboerderij).  

Adres: Gijsbert van Andelpark 1.  

Het is dus de bedoeling dat ouders hun kleuter daar naartoe brengen!!  

Om 14.00 moet je je kind daar weer ophalen. De kinderen die die dag naar de 

BSO gaan, nemen de kleuterleerkrachten mee terug naar school.  

Verdere informatie volgt nog!  

 

STudiedagen 

Op de volgende dagen zijn alle kinderen vrij i.v.m. studiedagen voor de leerkrachten: 

 

Woensdag 10 november 

Maandag 10 januari 2022 

Donderdag 17 februari 

Woensdag 25 mei 

Dinsdag 21 juni 

 

 

Voor de kerstvakantie (op vrijdag 24 december) zijn de kinderen om 12.00 uur uit. 

Ook de vrijdag voor de zomervakantie (7 juli) sluiten wij de schooldeuren om 12.00 uur. 


