
 

 

 

 

  

 
Fijn dat we maandag of dinsdag uw kind(eren) weer zien 

op school.  

 

We gaan ervan uit dat uw kind(eren) naar school komen. 

Indien u heeft besloten dat uw kind(eren) niet naar school 

komen dan graag telefonisch contact opnemen met de 

directie. 

 

 

 

Kom niet te vroeg, kom niet te laat 

Zodat je niet voor een dicht hek staat 

 

Om alles goed te laten verlopen zetten we de belangrijkste zaken op 

een rijtje. 

 

Schooltijden:   

      Groep 3 t/m 8   Groep 1/ 2   

Maandag   8.30 - 14.00 uur   8.45 - 13.45 uur   

Dinsdag   8.30 - 14.00 uur   8.45 - 13.45 uur    

Woensdag   8.30 - 12.15 uur   8.45 - 12.00 uur   

Donderdag   8.30 - 14.00 uur   8.45 - 13.45 uur    

Vrijdag   8.30 - 14.00 uur   GEEN SCHOOL   
  

Weer naar school 

Nieuwsbrief 
 

 8 mei 2020 

 
 

2019/2020 

Alles weer even op een rijtje 



2019-2020 Nieuwsbrief weer naar school 

Net als altijd is ervan af 8.20 uur toezicht op het schoolplein en vanaf dat moment 

kunt u uw kind afzetten.   

Ouders mogen niet op het schoolplein (behalve kort bij het ophalen zie verder in 
deze brief) en niet in de school in. Wij vragen u uw kind(eren) op de genoemde 

plekken af te zetten.  
  

Het is heel belangrijk dat u met uw kind op tijd komt en gaat zodat we met elkaar de 

1,5 meter afstand bewaken.   
  

Laat waar mogelijk graag uw kind ALLEEN naar school gaan.   

Tip: misschien alleen het laatste stukje zodat we bij het schoolplein minder ouders 

elkaar in de weg lopen.  

 

Brengen  

Groep 1/ 2   

Alle kinderen gaan via de Acacialaan het schoolplein op. Ouders blijven ACHTER het 

hek. De leerkracht staat op het schoolplein en vangt de kinderen op.  

Kinderen van groep 3 t/m 8,  

Kinderen komen alleen het schoolplein op.  
  

Ophalen  

Ouders van groep 1 / 2 staan op het voetpad aan de Acacialaan. De kleuters 

komen met leerkracht om 13.45 naar het schoolpleinhek.  

Ouders van de groepen 3,4 en 5 staan ook op het voetpad aan de Acacialaan of bij 

de speeltoestellen op het schoolplein in de aangegeven ruimte achter 

de oranje pylonen. De leerkrachten komen met de kinderen mee naar het 

schoolplein. Ouders verlaten met hun kind DIRECT het schoolplein  

Leerlingen van groep 6,7 en 8 gaan zoveel mogelijk zelfstandig naar 

huis via de uitgang aan de Acacialaan.  
  

Alle ouders nemen zelf de verantwoordelijkheid voor de anderhalve 
meter afstand tussen elkaar en de kinderen!  

Alle leerkrachten lopen de eerste dagen met de groepen mee naar 

buiten.  
 

Zorgt u er ook voor dat de leerlingen voldoende afstand hebben om 

het plein te kunnen verlaten! 
  

 
Het kruispunt Acacialaan is gereed en voor iedereen toegankelijk. Hier 

zullen vanaf maandag 11 mei weer dagelijks onze verkeersbrigadiers 

staan.  

 

De Goudenregensingel blijft deels afgesloten. tot dinsdag 13 mei. 

Vanaf de Meidoornlaan kunt u de Goudenregensingel niet inrijden met 

de auto of de fiets.  

Lopend kan wel, het trottoir langs de Casaschool is gereed. De 

verwachting is dat het zebrapad bij het rode bruggetje ook gereed is 

Verkeersituatie rond de school 
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op 11 mei. Dan kunnen er kinderen ook hier oversteken en via de gymzaal het 

schoolplein op komen. 

 

Na 13 mei wordt de Meidoornlaan zelf afgesloten vanaf de rotonde tot aan het 

kruispunt (dus vanaf de Kerk tot aan Woudwijk). De planning is dat deze afsluiting 4 

weken gaat duren. Het parkeerterrein aan de Meidoornlaan is gedurende die tijd 

niet bereikbaar.  Komt u met de auto de kinderen naar school brengen, kunt u daar 

dus niet parkeren.  

Kom via de Acacialaan lopend naar school en laat de kinderen samen met de 

verkeersbrigadiers oversteken en het laatste stukje trottoir alleen – maar samen met 

alle andere leerlingen – verder naar school lopen.  

 

 
Komende weken gaat uw kind de helft van de dagen naar school. 

Alle leerlingen krijgen werk mee om thuis te doen op de dagen dat 

zij thuis zijn. De leerlingen uit groep 5 t/m 8 zouden dat zonder uw 

hulp moeten kunnen doen. Op school wordt het werk voorbereid en 

thuis wordt er verder geoefend. 

Zit uw zoon of dochter in groep 3 of 4 dan is er van u wel 

ondersteuning nodig. 

We proberen werk mee te geven voor ongeveer twee uur per dag. 

De leerkracht geeft nu GEEN thuisonderwijs meer want als uw kind 

niet op school is zijn de andere leerlingen op school. 

 

 

 
De komende weken geeft meester Jeroen op dinsdag en vrijdag 

op het schoolplein aan alle groepen gymles.  De kinderen 

gymmen in hun gewone kleren. Belangrijk is dat uw kind goed 

zittende schoenen aan heeft. Wilt u daarop letten!. Dus geen 

slippers. 

 
 

 

Uw kind mag trakteren als hij/zij jarig is 

maar……..alleen in de winkel voorverpakte traktaties. 

Natuurlijk zo gezond mogelijk. 

Uw kind mag de traktatie alleen mee naar binnen 

nemen. U kunt dus NIET mee het schoolplein op en 

naar binnen. 

 

 

 

Hygiëne op school Wat doet uw kind als hij / zij thuis is? 

Buiten gymles 

Trakteren  
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De schoolmelk wordt gedurende deze periode niet geleverd. 

 

 

 

 

Afgelopen week heeft de Telstar bericht over het verhuizen van de buren, de CASA 

school, naar de omgeving van de Schatkaart. Daarmee wijkt de gemeente af van 

de plannen die er een aantal jaar geleden waren om de Schatkaart richting de 

Josephschool te verhuizen.  

Voor onze school betekent deze verandering dat we verder gaan op de weg die 

we zijn ingeslagen namelijk samenwerken met Skippy-Pepijn. Ik de toekomst zullen 

alle scholen in Pijnacker Nootdorp een 

Integraal Kind Centrum gaan worden samen 

met een kinderopvang organisatie. De 

planning hiervan is niet bekend.  

  

Verhuizen van de buurschool  

Schoolmelk 
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