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Start schooljaar 
We hopen dat u terug kunt kijken op een fijne 

zomervakantie. Aan het mooie weer zal het in elk geval 

niet gelegen hebben! We hebben allemaal volop van de 

zon kunnen genieten.  

 

Volgende week maandag, 31 augustus, 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. 

 

Schooltijden 
Met ingang van maandag 31 augustus hanteren we weer de ‘oude’ schooltijden. 

Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag gaan de kinderen naar school van 

8.30 tot 12.00 uur en van 13.15 tot 15.15 uur. Op woensdag gaan de kinderen naar 

school van 8.30 tot 12.15 uur. De kinderen van groep 1 zijn iedere woensdag vrij en 

de kinderen van groep 2 gaan om de week op woensdag naar school.  

 

Overblijf weer van start 
Vaste vrijwilligers (zoals biebouders en overblijfmedewerkers) mogen weer komen 

helpen op school, waardoor de overblijf weer van start zal gaan.  

 

Brengen en halen  
Ouders mogen bij brengen en halen helaas de school nog niet in, omdat de richtlijn 

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

worden door maximaal één volwassene gehaald en gebracht. 

 

Groep 1-2 A en 1-2B  

De ouders van de groepen 1-2A en 1-2B mogen bij het halen en brengen het 

schoolplein oplopen via het hek van het kleuterplein. U loopt met uw kind mee naar 

het raam van de klas en helpt uw kind via de ‘loopbrug’ naar binnen. Zodra u uw 

zoon of dochter in de klas is, verzoeken we u het plein meteen te verlaten, zodat 

andere ouders ook hun kind vlot weg kunnen brengen en u zich als ouders onderling 

aan de richtlijn van 1,5 meter afstand kunt houden.  

 

Ouders van nieuwe leerlingen mogen de eerste twee schooldagen wél even mee 

de school in om kennis te maken met de juf en een kijkje te nemen in de klas. 

 

 

Agenda 
 

Maandag 31 augustus 

Weer naar school 

 

 

 

 

 
 
 
 

 



Groep 3  

Groep 3 komt het schoolplein op via het hek van het kleuterplein. De kinderen gaan 

vanaf 8.20 uur zelfstandig naar de klas door de kleuteringang. Ze wassen na 

binnenkomst meteen hun handen bij de kraan en gaan daarna op hun eigen stoel 

zitten.  

 

Groep 4 en 5  

Groep 4 en 5 komen het schoolplein op via het middenbouwhek. De kinderen gaan 

vanaf 8.20 uur zelfstandig naar de klas door de middenbouwingang. De kinderen 

hangen hun jas en tas aan de kapstok. Ze wassen na binnenkomst meteen hun 

handen bij de kraan en gaan daarna op hun eigen stoel zitten.  

 

Groep 6, 7 en 8  

Groep 6, 7 en 8 komen het schoolplein op via het bovenbouwhek. De kinderen 

gaan vanaf 8.20 uur zelfstandig naar de klas door de bovenbouwingang. De 

kinderen hangen hun jas en tas aan de kapstok. Ze wassen na binnenkomst meteen 

hun handen bij de kraan en gaan daarna op hun eigen stoel zitten.  

 

Ophalen om 12.00 uur of 15.15 uur  
Bij het ophalen van de kinderen komen de ouders van de groepen 3 t/m 8 niet het 

schoolplein op, maar wachten buiten het hek. Alle ouders nemen zelf de 

verantwoordelijkheid voor de 1,5 meter afstand tussen elkaar.  

 

De ouders van groep 1-2A komen om 12.00 uur en/of 15.15 uur bij het lokaal van     

1-2A staan, bij de zwarte tegels van het klimrek. Juf Jacqueline laat de kinderen één 

voor één via de ‘loopbrug’ uit de klas. We verzoeken u het plein daarna meteen te 

verlaten, zodat u zich als ouders onderling aan de richtlijn van 1,5 meter afstand kunt 

houden. De ouders van groep 1-2B gaan om 12.00 uur en/of 15.15 uur onder de 

grote boom bij de ingang van het kleuterplein staan. Juf Marcella gaat met de 

kinderen in de fietsenstalling van de kleuters staan en geeft uw kind vanaf daar aan 

u mee. We verzoeken u het plein daarna meteen te verlaten, zodat u zich als ouders 

onderling aan de richtlijn van 1,5 meter afstand kunt houden.  

 

Op het kleuterplein komt groep 3 naar buiten via de kleuteringang.  

 

Op het middenbouwplein komen groep 4 en 5 naar buiten via de 

middenbouwingang.  

 

Op het bovenbouwplein komen groep 6, 7 en 8 naar buiten via de 

bovenbouwingang.  

 

Haalt u meerdere kinderen op? Maak dan zelf een afspraak met uw kinderen waar u 

staat. 

 

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. 

 



Geen informatieavond op 8 september 
De informatieavond voor het nieuwe schooljaar stond gepland op dinsdag 8 

september, maar op een informatieavond kan de richtlijn van de onderlinge 1,5 

meter afstand niet gehandhaafd kan worden. De informatieavond gaat dan ook 

helaas niet door. Wél ontvangt u van de leerkrachten via Social Schools informatie 

over het nieuwe schooljaar en kunt u natuurlijk bij hen terecht voor vragen. 

 

Op donderdag 10 september en maandag 14 september is er in de groepen 1 t/m 8 

vanaf 15.30 uur gelegenheid voor een kennismakingsgesprek met de nieuwe 

leerkracht van uw kind. De gesprekken zijn bedoeld om u als ouder de mogelijkheid 

te geven om extra informatie over uw kind uit te wisselen met de nieuwe leerkracht. 

Het gaat om bijvoorbeeld informatie over medicijngebruik, veranderingen in de 

gezinssituatie, bijzondere aandachtspunten, enz.     

    

Tijdens de overdracht van de vorige naar de nieuwe leerkracht is er al veel 

informatie uitgewisseld. Bij het kennismakingsgesprek gaat het om persoonlijke 

informatie die belangrijk is voor het welzijn van uw kind bij de nieuwe juf. In 

nieuwsbrief 1 ontvangt u meer informatie over de kennismakingsgesprekken.  

  

Ventilatie 
Voor scholen in het funderend onderwijs blijven speciale maatregelen van kracht 

over hoe omgegaan moet worden met het coronavirus (COVID-19). Dit is ook van 

invloed op hoe om te gaan met technische installaties in het schoolgebouw, zoals 

de ventilatie, koeling en verwarming. De schoollocatie moet voldoen aan de 

minimale eisen van het Bouwbesluit.  

 

De Johannesschool voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit. De Johannesschool 

heeft een alles-in-1 klimaatinstallatie, waarbij elk lokaal apart wordt geventileerd, 

verwarmd en gekoeld, door slechts één unit per lokaal. Dankzij een continue 

luchtkwaliteitsmeting (CO2) zorgt de installatie altijd voor voldoende frisse 

ventilatielucht in iedere ruimte. Om dit te bereiken ventileert iedere unit maximaal 

maar liefst 1200 m3 lucht per uur. Het maximaal toegestane CO2-gehalte van 800 tot 

1000 p.p.m. wordt dankzij deze uitzonderlijke manier van ventileren nooit 

overschreden. De frisse lucht voldoet hierdoor aan alle normen van de GGD, de 

Arbowet en het Bouwbesluit. 

 

Tot slot 
We wensen u nog een paar fijne, laatste vakantiedagen en we hopen u en de 

kinderen op 31 augustus in goede gezondheid weer te zien. Tot dan! 


