
 

 

 

 

 

 

 
Wat fijn we mogen weer allemaal naar school! Gezellig om 

alle kinderen weer bij elkaar te hebben. Fijn dat ze al hun 

vriendjes en vriendinnetjes weer zien.  

 

Noodopvang  

Vanaf 8 juni is er geen noodopvang meer.  

 

Opvang tot start BSO 

Wel blijft de school verantwoordelijk voor opvang tussen 14.00 uur en 15.00 uur voor 

leerlingen die BSO hebben. 

 

Hygiëne 

Kinderen wassen allemaal nog steeds hun handen bij binnenkomst en een 

aantal keren gedurende de dag. Imaakt. Iedere dag vindt er om 12.00 uur 

een extra schoonmaakronde plaats. Dit blijven we tot de zomervakantie 

doen. In alle klassen zijn nog steeds extra schoonmaakmiddelen aanwezig 

en de tafels worden geregeld schoongemaakt. 

 

Geen ouders in de school 

Ouders zijn nog steeds NIET welkom in de school. Dat betekent dat we gesprekken 

online doen en als het echt niet anders kan buiten.  

 

Bezoekersregistratie 

Het kan zijn dat er toch iemand de school binnen komt omdat er speciale 

omstandigheden zijn dat hij/zij er moet zijn. Deze bezoekers dienen zich te registeren 

in een bezoekersregister, bij de conciërge van de school. 
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Kinderen maar ook medewerkers met verkoudheidsklachten zoals 

koorts, keelpijn, hoesten, luchtwegproblemen mogen niet naar 

school.  Kinderen die gedurende de schooldag bovenstaande 

klachten ontwikkelen of laten zien, moeten direct opgehaald worden 

en mogen dus niet op school blijven. 

 

 

 
Vanaf maandag 8 juni mogen alle kinderen weer naar school komen. Om het zo 

rustig mogelijk te laten verlopen gaan we onderstaande schooltijden gebruiken: 

 

Ben je een kleuter en heb je een ouder broertje of zusje? Dan mag je ook tussen 

8.20- en 8.30 uur naar binnen. Je mag dan even bij juf Elly spelen. 

 

Schooltijden:  

   

  Groep 1   Groep 2  Groep 3 t/m 8  

Maandag  8.35 - 13.50 uur  8.35 - 13.50 uur  8.30 - 14.00 uur  

Dinsdag  8.35 - 13.50 uur   8.35 - 13.50 uur   8.30 - 14.00 uur  

Woensdag  8.35 - 12.05 uur  8.35 - 12.05 uur  8.30 - 12.15 uur  

Donderdag  8.35 - 13.50 uur   8.35 - 13.50 uur   8.30 - 14.00 uur  

Vrijdag  GEEN SCHOOL  8.35 - 13.50 uur  8.30 - 14.00 uur  

  

Vanaf 8.15 uur is er toezicht op het schoolplein. Vanaf 8.20 

mogen de kinderen van groep 3 t/m 8 naar binnen lopen naar 

de klas. De juf of meester is in de klas. 

 

De lessen voor groep 3 t/m 8 beginnen echt om 8.30 uur! We 

willen heel graag dat alle kinderen op tijd op school zijn. 

 

  

Gezondheid  

Schooltijden 
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Als alle kinderen weer naar school komen, wordt ook het ophalen en brengen 

drukker. We hebben daarom afspraken gemaakt om het brengen en 

halen zo veilig en zo vlot mogelijk te laten verlopen. 

 

Brengen 

Groep 4 t/m 8:  Ouders komen NIET het schoolplein op. Kinderen lopen 

vanaf 8.20 uur direct door naar de klas.  

Groep 1/2 en 3: Ouders mogen op het schoolplein op de aangegeven 

plekken. Waar je het schoolplein opkomt ga je er ook weer af.  

Groep 1/2: Kinderen komen om  8.30 uur. Leerkrachten staan naast de 

hoofdingang. Kinderen lopen naar hen toe en ouders verlaten daarna 

direct het schoolplein. 

Groep 3:  Kinderen gaan zelf naar binnen vanaf 8.20 uur.  

 

Ophalen 

Groep 4 t/m 8:  Ouders komen NIET het schoolplein op.  

Kinderen worden afgehaald buiten het hek of zij gaan zoveel mogelijk zelfstandig 

naar huis 

Groep 1/2 en 3 Ouders mogen op het schoolplein op de aangegeven plekken. 

Leerkrachten staat naast de hoofdingang. Ouders verlaten met hun kind direct het 

schoolplein. Waar je het schoolplein opkomt ga je er ook weer af. 

  

 

 

Om te zorgen dat we ook nu kleine groepen hebben bij de kleuters gaat juf Elly weer 

een derde kleutergroep draaien. De ouders van groep 1/2 ontvangen hierover 

apart bericht. 

 

Trek handige schoenen aan. 

De gymlessen blijven we lekker buiten op het  

schoolplein doen. Als het regent heeft meester 

Jeroen een plan om allerlei fijn motorische 

spelletjes in de hal te kunnen doen. 

 

 

 

Vanaf dinsdag 9 juni is er ook weer schoolmelk 

 

 

Brengen en ophalen 

Gymlessen 

Groepen 1/2  

Schoolmelk 
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Als uw kind jarig is dan mogen alleen In de winkel verpakte 

traktaties worden uitgedeeld. De traktatie gaat mee naar huis.  

We mogen geen zelfgebakken producten uitdelen 

 

 

Juf Edith van groep 8 is momenteel druk aan het 

overleggen om te kijken hoe de afscheidsmusical toch 

kan plaatsvinden, binnen de richtlijnen die er zijn. De 

ouders van groep 8 worden via het ouderportaal op de 

hoogte gehouden door de leerkrachten.  
 

  

 

 

Het was even wennen de afgelopen weken, met halve groepen en geen ouders de 

school in.  Soms lastig, maar we hebben ook ontdekt dat het de 

kinderen ook wat heeft gebracht! Zo zien wij dat de kinderen 

heel zelfstandig binnen komen en geen hulp nodig hebben bij 

het wegzetten van de spulletjes en het handen wassen. Daar 

zijn wij enorm trots op! We gaan dan ook vol vertrouwen de 

komende periode tegemoet, wetende dat de kinderen deze 

zelfstandigheid hebben opgebouwd! 

 

Jarig ? 

Musical en afscheidsavond groep 8 

Tot slot 


