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 We hopen dat u terug kunt kijken op een fijne zomervakantie. U heeft hopelijk ok 

net als wij kunnen genieten van de zon.  

Maandag gaat het nieuwe schooljaar van start. We kijken ernaar uit alle kinderen 

weer te zien!  

Ook in dit schooljaar hebben we, zoals te verwachten was, nog te maken met 

Corona-maatregelen. In deze nieuwsbrief willen we u alvast informeren over wat 

praktische zaken. 

Deuren open 

Om 8.20 uur gaan de deuren open en kunnen de kinderen van groep 3 t/m 8 naar 

binnen. De lessen  starten om  8.30 uur.  

Leerlingen groep 1 / 2 worden op het schoolplein opgewacht door de leerkracht.  

 Wilt u ervoor zorgen dat uw kind op tijd op school is!  

Halen en brengen:  

Ouders van groep 1 t/ m 3  mogen op het schoolplein wachten op hun kind. De 

overige ouders willen we vragen buiten het hek te wachten zodat we elkaar 

voldoende ruimte geven.  

 Gesprek op afspraak  

Bij het halen en brengen mogen ouders helaas de school nog niet in, omdat de 

richtlijn van de onderlinge 1,5 meter afstand dan niet gehandhaafd kan worden. 

Wél mogen we u in het nieuwe schooljaar gelukkig weer op afspraak in de school 

ontvangen. Alle volwassenen die we in de school ontvangen moeten onderling 1,5 

meter afstand bewaren en het bezoekersregister tekenen. 

Mogelijke thuisquarantaine na reizen naar het buitenland. 

We willen u vragen de richtlijnen vanuit het RIVM en de rijksoverheid te volgen. 

U kunt informatie vinden bij : 

 

informatie rijksoverheid omgaan met corona op scholen  
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https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-scholieren-en-studenten-kinderopvang-en-onderwijs/basisonderwijs-en-speciaal-onderwijs
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www.nederlandwereldwijd.nl/documenten/vragen-en-antwoorden/coronavirus-

veelgestelde-vragen-reizen-naar-het-buitenland 

Kinderen van 4 tot en met 12 jaar mogen WEL naar school, kinderopvang 

(waaronder buitenschoolse opvang en gastouderopvang) en aan sportactiviteiten 

deelnemen, tenzij: 

• het kind 1 van de volgende klachten heeft: neusverkoudheid, loopneus, 

niezen, keelpijn, hoesten, verhoging tot 38 graden, koorts en/of plotseling 

verlies van reuk of smaak; 

• een huisgenoot van het kind koorts (boven 38 graden Celsius) en/of last van 

benauwdheid heeft. 

Ouders mogen hun kinderen tijdens hun eigen 10 dagen thuisquarantaine NIET naar 

school brengen en halen. U zult hier helaas een andere oplossing voor moeten 

vinden. 

Wij zouden het waarderen als u het ons laat weten als u de afgelopen 3 weken op 

vakantie bent geweest in een land met een oranje of rood reisadvies. 

Ventilatie in de Josephschool voldoet 

Voor basisscholen blijven speciale maatregelen van kracht over hoe omgegaan 

moet worden met het coronavirus (COVID-19).. De schoollocatie moet voldoen aan 

de minimale eisen van het Bouwbesluit.  

Een inventarisatie op basis van de handreiking zoals op 20 augustus 2020 door de PO 

Raad uitgebracht heeft laten zien dat de huidige ventilatiemethode zowel voor de 

laagbouw als de hoogbouw voldoen c.q. conform het bouwbesluit een (ruim) 

voldoende capaciteit hebben. Dit in combinatie met CO2  meters in alle lokalen. 

Informatie over de groep 

Helaas kunnen we dit jaar geen informatie avond, als start van het schooljaar 

organiseren. U ontvangt binnenkort, in plaats daarvan, schriftelijk informatie van de 

leerkracht. 

En verder… 

• Na de zomervakantie zullen ook de gymlessen weer  in de gymzaal worden 

gegeven. Het handen wassen na de gymles blijft en ook zullen we er naar 

streven om zo veel mogelijk te ventileren in de gymzaal en de kleedkamers 

• We blijven meerdere keren per dag handen wassen. 

• Is uw kind jarig dan mag er worden uitgedeeld. U mag verpakte traktaties 

meegeven. De kinderen krijgen deze dan mee naar huis. De traktaties 

worden NIET op school opgegeten. 
 

Tot slot 

Wens ik u nog een fijn weekend en hoop ik dat we er met elkaar een 

goed schooljaar van gaan maken 

 

Vriendelijke groet, 

Mariëtte Neijenhuis 
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