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Belangrijke data 

• Maandag 31 augustus eerste schooldag 
• 14 t/m 25 september kennismakingsgesprekken 
• 25 september viering hoogste punt nieuwbouw 
• 30 september start kinderboekenweek  

 

 Welkom!  

 

Beste ouders, verzorgers en leerlingen, 

Hopelijk heeft ieder een goede en gezonde vakantie gehad. De leerkrachten zijn afgelopen week 

gebruind en uitgerust weer begonnen. De tafels zijn afgestoft, spullen liggen op hun plek en plannen 

zijn weer geschreven. We hebben er zin in!  

Helaas is juf Ayse nog niet helemaal hersteld van een operatie, zij zal dan ook nog niet hele dagen 

aanwezig zijn op school en in de klas. Gelukkig hebben we juf Eline en juf Maartje bereid gevonden 

om de groep tijdelijk over te nemen.  

De komende weken staan in het teken van kennismaken met elkaar. Daarnaast worden de 

mediatoren opgeleid, het eerste geschiedenisproject opgestart en staat er al een feestje over het 

nieuwe schoolgebouw in de planning. De gehele agenda staat voor u klaar in Parro, zodat u het terug 

kunt vinden.  

 

Het belooft weer een bijzonder jaar te worden, waarin we in mei kunnen verhuizen naar ons nieuwe 

schoolgebouw! 
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Corona  

 

Uiteraard volgen we ook dit schooljaar de ontwikkeling van het Corona virus op de voet en houden 

wij ons ten alle tijden aan de richtlijnen van het RIVM, GGD Utrecht en de PO raad.  

Voor de start van dit schooljaar betekent dat: 

• Om de mogelijkheid tot besmetting zo klein mogelijk houden, houden we het aantal 

volwassenen in de school beperkt. Bij uitzondering of op uitnodiging van de school kunt u de 

school binnenkomen. We zullen u dan vragen naar uw gezondheid. 

• Alle leerlingen starten om 8:30 uur. De deuren gaan open vanaf 8:20 uur. U kunt uw  

kind(eren) brengen tot op het schoolplein. Daarna lopen ze zelf naar binnen. Leerlingen die 

voor het eerst bij ons op school zijn, mogen de eerste week naar binnen gebracht worden 

door 1 ouder. Alle leerlingen zijn om 14:00 uur uit en kunnen vanaf het schoolplein 

opgehaald worden.  

• Houdt ten alle tijden 1,5 meter afstand van andere volwassenen. De school is gemachtigd 

om u uit de school of van het schoolplein te verwijderen indien u zich hier niet aan houdt. 

• Houdt kind(eren) vanaf groep 3 bij klachten (hoesten, keelpijn, verkouden, koorts) thuis en 

laat hen testen. De GGD adviseert u en de school n.a.v. de uitslag van de test over de 

verdere stappen.  

• Blijf zelf thuis als u wordt geadviseerd in quarantaine te blijven. Afhankelijk van het advies 

van de GGD mogen uw kinderen wel of niet naar school. Neem hierover contact op met de 

school.  

• De school zorgt ervoor dat de leerlingen zeer regelmatig hun handen wassen en dat de 

school regelmatig wordt schoongemaakt.   

• De school zorgt voor goede ventilatie van de ruimtes.  

• Leerlingen hoeven onderling geen afstand te houden. Gym kan ook gewoon weer 

plaatsvinden in de gymzalen. (op de dinsdag en de donderdag) 

• Trakteren is gewoon weer toegestaan. 

• Het is niet toegestaan om andere spullen van thuis mee te nemen. Dus geen speelgoed, 

knuffels, etuis etc. We zorgen ervoor dat er op school voldoende materialen aanwezig zijn.  

Helaas kan de geplande ouderavond niet doorgaan, omdat dit indruist tegen de adviezen van de 

POraad. Wij beraden ons op een andere mogelijkheid.  

 

 

 

Voor nu wensen wij jullie een goed weekend en tot maandag.  

Wij kijken er naar uit iedereen weer te zien!  
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