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Start schooljaar 2020 – 2021
Normaal gesproken ontvangt u de 1e nieuwsbrief van het nieuwe schooljaar tijdens de
eerste schoolweek. In verband met de nog geldende corona-maatregelen sturen we dit
keer een korte nieuwsbrief voorafgaand aan de 1e schooldag, zodat iedereen voorzien is
van dezelfde en de juiste informatie.
We hopen dat iedereen heeft kunnen genieten van een heerlijke zomervakantie. Wij
gaan ons best doen om er weer een fantastisch schooljaar van te maken.
Zoals bekend zal onze nieuwsbrief in principe elke laatste vrijdag van de maand
verschijnen. Mocht het noodzakelijk zijn om tussendoor een extra nieuwsbrief uit te
geven, dan kan dat ook. U ontvangt de nieuwsbrief nog alleen via ons Ouderportaal.
Daarom is het belangrijk dat in het Ouderportaal uw juiste gegevens staan. Uiteraard
zijn alle nieuwsbrieven ook terug te vinden op de website van onze school en in de
digitale boekenkast van het Ouderportaal.

Schooltijden vanaf maandag 24 augustus
Zoals in de laatste nieuwsbrief vóór de zomervakantie is aangegeven, gelden vanaf
komende maandag weer de reguliere schooltijden. Dat betekent dat de schooltijden zijn
van 08.30 tot 12.00 uur en van 13.15 tot 15.15 uur op maandag, dinsdag, donderdag en
vrijdag en van 08.30 tot 12.30 op woensdag. Op vrijdag hebben de groepen 1 en 2 vrij en
komen groep 3 en 4 alleen ’s ochtends naar school.
De eerste bel gaat om 08.25 en om 13.10 en de tweede bel gaat om 08.30 en 13.15, zodat
we met de lessen kunnen starten.

Overblijven
Vanaf maandag 24 augustus gaan kinderen tussen de middag weer thuis eten of maken
gebruik van de TSO bij Van Harte. De kinderen van groep 4 t/m 8 lopen dan weer onder
begeleiding naar Ballorig en groep 1 t/m 3 blijft op school en eet daar de boterham op.
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Coronamaatregelen
Vanaf maandag 24 augustus wordt de situatie op onze school – conform de richtlijnen
van het RIVM – weer voor een groot deel zoals deze was vóór 16 maart. Dat betekent dat
alle kinderen zich voor schooltijd verzamelen zich op de speelplaats. We maken wel nog
gebruik van de speciale verzamelplaatsen en de leerkrachten halen de kinderen op om
gezamenlijk naar binnen te gaan. Tijdens het speelkwartier hoeven er geen gesplitste
pauzes plaats te vinden in aparte vakken. De leerlingen hoeven geen 1,5 meter afstand
te houden van elkaar maar ook niet van de volwassenen.
De gymnastieklessen mogen vanaf 24 augustus weer plaatsvinden in de sporthal en ook
mag de onderbouw weer gebruik maken van de Bantuin voor hun spellessen.
Komende maandag zullen de kinderen van groep 3 t/m 8 i.v.m. de eerste schooldag nog
niet starten met de gymles.
De volgende maatregelen blijven vooralsnog wél nog gelden:
1. Tussen alle volwassenen (leerkrachten, ouders) moet onderling 1,5 meter afstand
bewaard worden.
2. De school zorgt ervoor dat leerlingen vaak hun handen wassen.
3. Ouders mogen nog niet op de speelplaats komen met uitzondering van de ouders van
de groepen 1 t/m 3 (zoals dat ook voor de zomervakantie al gold).
4. Ouders mogen alleen op afspraak en na gezondheidscheck in de school komen.

Ventilatie op school
Er verschijnen in de media berichten over verspreiding van Corona door
ventilatiesystemen op scholen. Als bijlage bij deze extra nieuwsbrief is een brief van het
College van Bestuur toegevoegd van Stichting Fortior met informatie over de ventilatie
in het kader van Corona.

Informatieavond groep 1 en 3
I.v.m. de Coronamaatregelen willen de informatieavond voor de groepen 1 en 3 anders
vormgeven. Dit zal tijdens de startgesprekken zijn. Hier ontvangt u nog nadere
informatie over.

Biebboeken
In de vakantie zijn er biebboeken door de kinderen geleend. Gaarne deze boeken de
eerste schoolweek weer inleveren. De tweede week vindt er een controle plaats en als
we een boek missen krijgt u een herinnering het boek alsnog in te leveren. Vanaf de
derde week is de Hierdebieb dagelijks weer geopend van 15.00 tot 15.30
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