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WE KIJKEN ER NAAR UIT OM JULLIE WEER TE ZIEN! 
Welkom terug. De leerkrachten hebben hard gewerkt zodat alle kinderen weer in hun nieuwe lokaal 

ontvangen kunnen worden. Iedere groep is naar een ander lokaal gegaan, dus het zal misschien even 
zoeken zijn maandag. Kijk daarom goed wat de verschillende looproutes in de school zijn.  

 
We gaan er een mooi schooljaar van maken met elkaar! 

 
 
In deze Karreflits:  

• Weer terug naar school - maatregelen 

• Ziekmelding 

• Verdeling lokalen 

• Info-blad en ouderkalender 

• Oudercommunicatie: Parro 

• Trakteren 

• Vervanging Anneke 

• Luizenpluizen  

• Parkeren Lidl  

 

 

 
 

 KALENDER 

 

24 aug Eerste schooldag 

18 sept Studiedag – kinderen vrij 

25 sept Spelletjesochtend groepen 1-2 

30 sept Start Kinderboekenweek 
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 WEER TERUG NAAR SCHOOL - MAATREGELEN 

 
(zie bijlage voor de plattegrond) 

Het nieuwe schooljaar gaat weer van start, waarbij we nog 

steeds extra aandacht hebben voor elkaars gezondheid en 

veilig. Dat betekent dat de afspraken en regels rondom het 

coronavirus van voor de vakantie nog zullen gelden.  

 

De looproutes die we toen hebben ingesteld, zullen we zo 

houden. Als de leerlingen in een lokaal met een buitendeur aan 

het park zitten, kunnen zij via die deur naar binnen. De andere 

groepen lopen of via de deur naast het directiekantoor, via de 

patio of via de aparte ingang bij het Goudvissen-lokaal. In de 

bijlage van deze nieuwsbrief sturen we een plattegrond mee.   

 

Verder zullen we de volgende maatregelen nog van toepassing 

zijn: 

- Leerkrachten zullen de leerlingen regelmatig vragen 

hun handen te wassen (bij binnenkomst, voor het eten, 

etc.). Ook zullen de tafels regelmatig worden 

schoongemaakt. 

- Ouders/verzorgers komen in principe niet binnen. 

Gesprekken en contact tussen leerkracht en ouders 

gaat zoveel mogelijk digitaal.  
 

ZIEKMELDING  

Vanuit de GGD en het RIVM zijn verschillende richtlijnen 

opgesteld wanneer een leerling wel of niet naar school mag. We 

raden jullie aan de meest actuele informatie daar op te zoeken, 

omdat dit regelmatig wordt bijgesteld.  

In het geval van de thuisquarantaine na het bezoeken van een 

gebied die de code oranje of rood heeft, mogen kinderen van 4 tot 

en met 12 jaar wel naar school. 

De kinderen blijven thuis als ze klachten (verkoudheid, hoesten, 

benauwdheid, verhoging of koorts boven de 38 graden) hebben. 

Wanneer een huisgenoot verkoudheidsklachten met koorts en/of 

benauwdheid heeft, blijft de rest van het huishouden ook thuis.  

Wanneer een huisgenoot (kinderen of volwassenen) positief 

getest is op Corona, moet ook iedereen thuisblijven. 

 

De leerlingen uit groep 1-2 mogen wel naar school als zij alleen 

neusverkoudheid hebben zonder koorts.  

 

Wij zullen als school de ziekmeldingen goed in de gaten houden 

en volgens de afspraken met de GGD melding maken wanneer 3 

of meer leerlingen uit dezelfde groep ziekgemeld zijn. Zij zullen 

dan met ons meekijken hoe we verder moeten handelen.  

 

Ziekmelden van jullie zoon of dochter kan telefonisch of via de 

website 
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VERDELING LOKALEN 
Voor de vakantie hebben jullie de verdeling van de groepen over de lokalen op school ontvangen. 

Deze hebben we hieronder nogmaals gekopieerd: 

 

GROEP: LEERKRACHT(EN) LOKAAL 

1-2 Monique van Thiel Pinguïns 

1-2 Mariëtte van Koesveld IJsberen 

1-2 Vesbiye Aksakal en Monique Plu Octopussen 

3 Mireille van Ierland en Teja Stiphout Panters 

4 Monique Merks en Marije Ceelen Kameleons 

5 Susan van Giersbergen en Judith van Dam Zebra’s 

6 Marjolein Oerlemans Chimpansees 

7 Anouschka Vos Olifanten 

7-8 Kathelijn van Heesch Cheeta’s 

8 Marian Overbeek Poema’s 

Omnio 4-5-6 Ilona Waals, Dea Steen en Kevin Doré Goudvissen 

Omnio 6-7 Laura Witvoet en Laura Snelders Dolfijnen 

Omnio 8 Anne van der Leij Zeepaardjes 

 

 

 

 

 INFO-BLAD EN OUDERKALENDER 

 

Zoals ieder jaar ontvangen jullie bij de start van het schooljaar een 

informatieblad over de groep van jullie zoon of dochter en een 

ouderkalender.  

Het info-blad zal door de leerkracht(en) van de groep op donderdag 

27 augustus naar de ouders worden verstuurd. De ouderkalender zal 

dit jaar geen gedrukte versie meer van worden gemaakt, maar 

digitaal worden meegestuurd met het info-blad.  

We kiezen hiervoor omdat we vanaf de herfstvakantie de 

communicatie met de app Parro zullen verzorgen. 

 

De informatieavond van groep 3 en groep 8, die ook jaarlijks in de 

eerste schoolweken wordt gegeven, zal dit jaar digitaal worden 

aangeboden. Hierover ontvangen de ouders uit die groepen vanzelf 

bericht 

 

OUDERCOMMUNICATIE: PARRO 
Dit schooljaar zullen we rond de herfstvakantie een app in gebruik nemen om met jullie te 

communiceren. Om deze reden zullen we geen Klasbord meer gebruiken. De kleuterleerkrachten 

zullen, totdat Parro online is, de thema’s met de ouders delen via de mail, zodat 

jullie dit kunnen blijven volgen en thuis bespreken. Foto’s die ze meesturen met de 

mails zullen vanzelfsprekend volgens onze privacy-afspraken zijn.  

 

Over Parro ontvangen jullie tegen die tijd meer informatie.  
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TRAKTEREN 
Als een leerling jarig is (geweest) mag hij of 

zij natuurlijk trakteren in de groep. Als 

gezonde school heeft een gezonde 

traktatie de voorkeur. 

Om het onderling contact zoveel mogelijk 

te beperken, willen we jullie vragen om 

alleen voorverpakte traktaties uit te delen.   

 

VERVANGING ANNEKE 
Het zwangerschapsverlof van Anneke zal ingaan op maandag 5 oktober. Jasper Zandvliet is  

waarnemend directeur en daarmee dus het aanspreekpunt voor jullie. Natuurlijk kunnen jullie met 

vragen ook altijd bij de bouwleiders Marije Ceelen (groep 1 tot en met 4) en Annelien Veerman 

(groep 5 tot en met 8) terecht.   

 

 LUIZENPLUIZEN 

 

Normaalgesproken worden de leerlingen op school gecontroleerd op 

hoofdluis. Dit jaar willen we jullie vragen jullie zoon of dochter zelf te 

controleren voor de eerste schooldag, omdat we vanwege de corona-

maatregelen dit niet op school zullen organiseren.  

 

PARKEREN LIDL 
Voor de zomervakantie is de nieuwbouw van de Lidl naast de 

school opgeleverd. Er is met hen afgesproken dat de ouders 

van school het parkeerterrein gebruiken bij het halen en 

brengen van de hun kinderen.  

We willen jullie vragen om ’s ochtends en ’s middags de auto 

hier te parkeren, om zo de wijk te ontlasten.  
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