
Nieuwsbrief september 2021 
 
 

Beste ouder(s) en verzorger(s) van onze leerlingen en andere belangstellenden, 
 
Hierbij de nieuwsbrief voor de maand september met daarin de belangrijkste informatie op een rij. 
Regelmatig zijn er linkjes ingevoegd waarmee u extra informatie en/of een nieuwsbericht van de 
website kunt lezen. Wanneer u alle linkjes hebt geopend, bent u helemaal op de hoogte. 
 
Veel leesplezier en een hartelijke groet, ook namens de collega’s,  
 
Anke Ende 

Belangrijke data 
31 augustus Eerste schooldag  
2 ipv 9 september(!) School gebedsgroep (9.00 uur Beetwortelweg 25) 
15 september Gebedsavond op CBS Sabina van Egmond (onder voorbehoud) 
24 september Nieuwsbrief oktober  
 
Start schooljaar 2020 - 2021 
We hopen dat u allen heeft genoten van een hele fijne vakantie en dat u en uw kind(eren) weer 
opgeladen kunnen starten aan het nieuwe schooljaar. Tot nu toe hebben we gelukkig nog geen 
verontrustende berichten vernomen en gaan we er vanuit dat iedereen er komende maandag 
weer is. In de extra nieuwsbrief van juli sprak ik de hoop uit dat we na de zomervakantie weer de 
gewone schooltijden konden hanteren. We gaan inderdaad met deze tijden het nieuwe 
schooljaar weer starten.  
 
Voor de zomervakantie bleek dat heel veel van onze leerlingen zelfstandig naar school konden 
komen en dat ook onze jongste leerlingen het afscheid nemen bij het hek supergoed deden. We 
gaan dus ook op deze manier verder. Wanneer u uw zoon/dochter wel bij het hek brengt en/of 
ophaalt, wilt u dan goed de 1,5 meter afstand in acht nemen.  
De schooltijden zijn dus vanaf maandag 31 augustus weer: 
8.45 - 12.15 uur en 13.30 - 15.30 uur Maandag, dinsdag, donderdag (groep 1 - 8) 
8.45 - 12.30 uur Woensdag (groep 1 - 8) 
8.45 - 12.15 uur Vrijdagochtend (groep 1 - 8) 
13.30 - 15.30 uur Vrijdagmiddag (groep 5 - 8)  
 
Deze tijden houden in dat de middagpauze weer van 12.15 - 13.30 uur weer in ere wordt hersteld. 
De leerlingen gaan dan thuis eten óf kunnen zich aanmelden voor de overblijf. Bij uitzondering 
worden de overblijfouders, mits zij zonder klachten zijn, in school toegelaten. Uiteraard houden 
ook zij zich aan de hygiënemaatregelen zoals ze binnen de school gelden.  
 
De leerlingen van groep 1 en 2 gebruiken het hek en de deur bij het kleuterplein, de leerlingen 
van groep 3 gebruiken het hek aan het fietspad en samen met groep 4 de deur bij de ingang bij 
de peuterspeelzaal. De leerlingen van groep 5 t/m 8 gebruiken het hek en de deur van het 
bovenbouwplein. Op maandag 31 augustus staan de leerkrachten van groep 3 en 4 buiten op het 
plein om de leerlingen daar op te vangen. Ze gaan dan gezamenlijk naar binnen zodat de leerlingen 
direct weten hoe de looproutes zijn.  
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In de bijgevoegde brief vanuit de stichting kunt u lezen dat we nog zoveel mogelijk volwassenen 
buiten de schoolpoorten houden. We hebben graag persoonlijk contact met u maar we moeten toch 
nog extra voorzichtig zijn in een ieders belang. Wanneer u de leerkracht(en) wilt spreken, kunt u hen 
even mailen en/of bellen na schooltijd.  
 
We hanteren nog steeds de RIVM-adviezen en richtlijnen die gelden voor het onderwijs. Bij 
verkoudheidsklachten of andere klachten die passen bij Covid-19 hanteren we de beslisboom van 
Jeugdartsen Nederland.  
 
Het trakteren zoals we dat vanaf maart deden, voorverpakte traktaties en niet de klassen rond, 
blijven we op deze manier doen. Ook bij verjaardagen worden ouders niet uitgenodigd. 
 
De geplande informatiemiddagen en - avonden van groep 1/2 , 3 en 8 gaan we op een andere 
manier vormgegeven dan het gebruikelijke uitnodigen van de ouders. U ontvangt van de leerkracht 
een filmpje, een presentatie en/of een uitnodiging voor een online bijeenkomst waarin de leerkracht 
informatie met u deelt. Ook de startgesprekken, die op 24 en 29 september gepland staan, doen 
we digitaal. We laten de geplande data los. Vanaf de tweede schoolweek kunt u een uitnodiging van 
de leerkracht(en) verwachten. Mocht u op het aangegeven tijdstip echt niet kunnen dan kunt u 
onderling ruilen maar dit wel even bij de leerkracht aangeven.  
 
De schoolreis die op 15 september gepland stond, verzetten we naar een later moment. Op dit 
moment kunnen we onvoldoende garanderen dat alle maatregelen goed nageleefd worden en dat 
risico willen we niet lopen.  
 
Huishoudelijke mededelingen 
Meestal wordt u na de vakanties gevraagd de gewassen luizenzakken 
van uw zoon/dochter weer mee naar school te geven. Dit jaar willen we 
na de zomervakantie eens kijken of het lukt om zonder luizenzakken te 
werken. Vaak hangen deze namelijk open aan de kapstok en is de 
werking van de luizenzak minimaal. Daarom willen we kijken wat het 
effect is wanneer we zonder luizenzakken gaan werken. Gooi de 
luizenzak dus nog niet in de container maar bewaar deze nog even voor 
het geval we toch weer overstappen op de luizenzak.  
Normaal gesproken vindt er direct na de vakantie een luizencontrole plaats door de 
‘luizenpluisbrigade’. Ditmaal willen we u vragen om uw zoon/dochter zelf goed te controleren omdat 
de luizenpluis nog niet wordt opgestart ivm de maatregelen rondom het coronavirus.  

 
Wanneer het weer minder wordt, komen veel kinderen op regenlaarzen naar school. 
Dit is geen enkel probleem maar wilt u dan ook even een paar schoenen of sloffen 
mee naar school geven. De kinderen wisselen dan bij de kapstok van schoeisel zodat 
de vloer van de klas schoon en droog blijft.  
 

Koptelefoon / oordopjes 
Naar aanleiding van de Coronaperiode zijn we ons weer extra bewust 
geworden van de hygiënemaatregelen. Daarom gaan de leerlingen van groep 
3 t/m 8 na de zomervakantie werken met een eigen koptelefoon of oordopjes. 
Zij verwerken namelijk een deel van de lesstof op het chromebook en hebben 
daarvoor een koptelefoon/oordopjes voor nodig. Omdat het 
persoonsgebonden is wat het fijnste werkt, moeten alle leerlingen zelf een 
koptelefoon/oortjes van thuis meenemen. Het chromebook heeft een ronde 
ingang voor de koptelefoon. De koptelefoon/ oortjes graag voorzien van naam 
zodat iedere leerling daadwerkelijk met zijn/haar eigen materiaal werkt.  
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https://drive.google.com/file/d/1nwOlgEiJtO6n16s60Zd4UZKPYJnbvJzO/view?usp=sharing
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De koptelefoon/oortjes is het enige materiaal wat de leerlingen van huis meenemen. Verder 
gebruiken zij de spullen (pennen / potloden / gummen) die zij op school uitgereikt krijgen. 
 
Gymlessen 
De gymlessen vinden vanaf groep 3 plaats in gymzaal ’t Paradijs, vlak naast het gemeentehuis. De 
groepen 4 - 8 gymmen elke week twee keer. Groep 3 gymt één keer in de week. In plaats van een 
tweede les spelen zij in de middagen extra buiten.  
 
De groepen 4 en 5 gymmen op maandagmiddag direct aan het begin van de middag. De leerlingen 
worden vanaf 13.25 uur bij de gymzaal verwacht. De overblijfleerlingen lopen om 13.10 uur onder 
begeleiding van hun eigen leerkracht naar de gymzaal. De leerlingen die thuis eten mogen hierbij 
aansluiten mits zij ook om 13.10 uur bij het hek aan de kant van de Boerderijweg staan. Anders 
gaan wij er vanuit dat zij zelfstandig gaan of door hun ouders worden gebracht. 
 
De leerlingen van groep 3 moeten op donderdag vanaf 8.35 uur door hun ouders bij de gymzaal 
worden afgezet. Op deze manier hebben zij het minste lesverlies op de ochtend en door ervaring 
weten wij dat het, met name in de eerste periode, de leerlingen erg veel energie kost om vanuit 
school heen- en weer te lopen én de gymles te volgen. In de gymrij mogen geen fietsen aan de 
hand meegenomen worden. Juf Sabine zal de leerlingen de eerste keren opvangen in de hal van de 
gymzaal en hen wegwijs maken omdat we ook daar geen ouders binnen ontvangen. Het is handig 
wanneer de leerlingen onder hun kleding alvast hun gymkleding aantrekken.  
 
De gymtijden zijn als volgt: 
Maandag (start op 31 augustus!) 
13.30 - 14.10u groep 4 & 5 
14.10 - 14.50u groep 6 & 7/8A 
14.50 - 15.30u groep 7/8B 
 
Donderdag 
08.45 - 09.25u groep 3 
09.25 - 10.05u groep 4 
10.05 - 10.45u groep 5 
10.45 - 11.30u groep 6 
11.30 - 12.15u groep 7/8A en 7/8B 
 
Tot slot 
We starten wederom een bijzonder schooljaar. Als 
team hebben we er weer zin in! Samen met de 
leerlingen en de ouders hopen we er een heel fijn 
schooljaar te maken. 
 
  
Tot maandag 31 augustus 8.35 uur! 
 
 

 
 
 
 
 

Juf Marijke heeft haar talent weer ingezet! 
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