
 

 

• Weer naar school: het schooljaar is weer gestart. De kinderen beginnen 
alweer te wennen aan de nieuwe juf/meester en klaslokaal. We weten dat 
we onze activiteiten niet allemaal kunnen uitvoeren zoals we gepland had-
den. We zullen per activiteit gaan kijken wat wijsheid is en wat het proto-
col aangeeft. Veiligheid staat natuurlijk voorop. We houden u natuurlijk op 
de hoogte. 

• Jaarplanning en informatiefolder: de jaarplanning en de informatiefolder 
zijn inmiddels alweer verstuurd. Als er vragen zijn, horen we het graag. 

• Informatie vanuit de groep: de leerkrachten sturen de informatie over de 
groep per mail. De informatieavonden gaan helaas niet door maar nu hou-
den we de oudergesprekken eerder. De oudergesprekken vinden nu plaats 
voor de herfstvakantie. U kunt zich vanaf dinsdag 15 september weer in-
plannen via de schoolapp. Als dat niet lukt, kunt u de leerkracht bellen of 
mailen zodat zij jullie kunnen inplannen.  

• Ziekte: we willen onze complimenten maken naar de ouders hoe er wordt 
gehandeld bij ziekte. Het protocol wordt door de ouders gevolgd en er is 
altijd overleg met school. Ook leerkrachten met ziekteverschijnselen moe-
ten thuisblijven. Nu deed dat zich al voor bij ons op school. Er kan dan ge-
test worden maar u heeft vast in de media gehoord dat het onderwijzend 
personeel geen voorrang krijgt bij het testen. Dat betekent dat de leer-
kracht dan een aantal dagen niet naar school mag. Er zijn echter geen in-
vallers meer beschikbaar, met als gevolg dat we andere leerkrachten vra-
gen om meer te werken maar dat is natuurlijk niet altijd mogelijk. We 
doen al het mogelijke om ervoor te zorgen dat er geen groepen naar huis 
worden gestuurd. Maar u zult ook begrijpen dat we daarin soms geen keu-
ze hebben. We hopen op uw begrip.  

• Ventilatie: In gebouwen is voldoende luchtververversing (ventilatie) nodig. 
Dit verkleint verspreiding van ziekteverwekkers die luchtweginfecties ver-
oorzaken, bijvoorbeeld het coronavirus. Belangrijk is dat je de vervuilde 
binnenlucht naar buiten vervoerd en schone buitenlucht binnen krijgt. Wij 
hebben gemeend om op school zo snel mogelijk de luchtverversing te 
testen. Dat testen kan met een CO2-meter. Die meet de koolstofdioxide in 
een ruimte en dat is een goede indicatie van hoe goed de ventilatie is. Dat 
testen is inmiddels gebeurd en daaruit blijkt dat wij momenteel ruim 
onder de toelaatbare waardes zitten en onze ventilatie op orde hebben. 
Wij zullen het testen over een aantal weken herhalen. 

• Nieuwe digiborden en nieuwe rekenmethode: we zijn blij met de nieuwe 
digiborden. Het geluid en het beeld zijn vele malen beter geworden. We 
zijn ook gestart met de nieuwe rekenmethode in de groepen 1 t/m 7. Dat 
is natuurlijk altijd even wennen maar we zijn ook hier erg blij mee. De op-
bouw voor de leerlingen is erg overzichtelijk.  
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Belangrijke data: 
• Vanaf maan-

dag 28 septem-
ber: ouderge-
sprekken 

• Start Kinder-
boekenweek: 
woensdag 30 
september 

• Herfstvakantie: 
maandag 12 
oktober t/m 
vrijdag 16 ok-
tober 

 

 


