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Geen 1,5 meter meer, wat betekent dit op school? 
 
Ruim een week geleden zijn de richtlijnen voor het basisonderwijs 
bekend geworden. Daarin is duidelijk beschreven wat er wel en niet 
mogelijk is. 
De afgelopen anderhalf jaar heeft ons geleerd dat het buiten 
ophalen van kinderen of de kinderen zelf naar binnen laten gaan een 
zekere rust brengt bij de start van de dag. Het afscheid nemen 
verloopt, met name bij heel jonge kinderen, meer ontspannen en 
het heeft de zelfstandigheid van de kinderen ook bevorderd. Een 
daarbij komend belangrijk voordeel is dat alle lessen op tijd 
beginnen. Dit is nodig om alle kinderen genoeg tijd te geven om te 
leren en zich te ontwikkelen en is daarbij ook een wettelijke 
verplichting. 
We voelen een grote verantwoordelijkheid om alle kinderen zoveel 
mogelijk te leren op allerlei vakgebieden. Ook met in ons 
achterhoofd de momenten dat we vorig jaar kinderen niet alles 
hebben kunnen bieden wat we wilden door de schoolsluiting, 
quarantaine etc. 
 
Na overleg met het team en de MR komen we tot de het volgende: 
Vanaf vandaag zijn alle ouders weer welkom op het plein, ook groep 
1/2/3 komt weer op het plein. Wanneer de eerste bel gaat gaan de 
groepen naar de afgesproken plek en wachten daar op de 
leerkracht. Die haalt de groepen op. Ouders nemen dus buiten 
afscheid van de kinderen. 
 
Elke vrijdagmorgen is er de mogelijkheid voor de ouders van groep 
1/2/3 om mee naar binnen te gaan om te zien waar de kinderen aan 
werken en kort een spelletje te doen. Levert dit structureel een 
probleem op, neem dan contact op met de leerkracht. 
Toch is het schoolgebouw niet langer gesloten voor ouders en dat 
vinden we erg goed nieuws. Heeft u een vraag voor Constance, Elly 
of Marcia, kom dan gerust binnen. De leerkrachten zijn onder lestijd 
niet beschikbaar voor ouders. Via social schools of telefonisch zijn zij 
te bereiken. Een kort moment op het plein kan soms wel. 
Het voorverpakt trakteren bij een verjaardag is niet meer 
opgenomen in de richtlijnen. Dus ieders creativiteit kan weer als 
vanouds ingezet worden voor een gezellige traktatie. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Verder blijft het handen-was-beleid bestaan en zullen we de 
luchtkwaliteit zoals altijd goed in de gaten houden. 
Tot slot sluiten we de nieuwste beslisboom bij. 
 
Studiemiddag stichting Op Kop 
Op 13 oktober is er, na schooltijd, een studiemiddag vanuit onze 
stichting. Hier gaan we samen met het team van onze clusterschool 
de Driesprong aan de slag met het nieuwe handboek kwaliteitszorg. 
Dit sluit goed aan bij de onderwerpen waar we als team aan werken. 
 
Studiedag 2 november 
Op dinsdag 2 november is er een studiedag, samen met de 
Driesprong. We volgen dan de tweede scholing voor het 
implementeren van de nieuwe rekenmethode en we ontvangen de 
beweegcoaches die ons meer vertellen over het door hen 
ontwikkelde pauze beweegpakket.  
 
Kinderboekenweek 
De Kinderboekenweek heeft dit jaar als thema “worden wat je wil”. 
Op donderdagmorgen 30 september hebben we de 
Kinderboekenweek geopend, samen met de vakdocenten HVO en 
GVO door een vossenjacht te organiseren voor alle kinderen. Vlak 
voor de herfstvakantie sluiten groep 8 de Kinderboekenweek af met 
een optreden. Zoals het er nu naar uitziet, kunnen we de ouders van 
groep 8 ook uitnodigen voor dit optreden op vrijdagmorgen 15 
oktober. We houden u op de hoogte via social schools. 
In de bijlage vindt u een overzicht van activiteiten rond de 
Kinderboekenweek.  
 
Informatieavond 
Op woensdagavond 13 oktober van 18:00 –19:00 uur nodigen we 
alle ouders en kinderen uit voor de informatieavond. Uw zoon of 
dochter leidt u rond in de groep en vertelt hoe we werken. 
Daarnaast kunt u natuurlijk de leerkracht algemene vragen stellen. 
Wilt u de leerkracht spreken over de ontwikkeling of prestaties van 
uw kind, maak dan een afspraak op een ander moment.  
 
Extra uren bewegingsonderwijs 
Na de herfstvakantie zal juf Joyce, een collega van meester Danny op 
woensdagmiddag ook gymlessen verzorgen. Groep 4, groep 6/7 en 
groep 8 krijgen dan een tweede gymles van een vakleerkracht erbij. 
Groep 5 heeft al twee keer gym van meester Danny en voor groep 
1/2/3 houden we het bij een keer gym per week van een vakdocent. 
Deze groepen hebben door de dag heen langere momenten van 
spellessen of buitenspel.  Denken jullie eraan de gymkleding dan al 
op woensdag mee te nemen? 
 
Aanpassingen leerkrachtenbezetting na de herfstvakantie 
Na de herfstvakantie veranderen er een aantal zaken in de inzet van 
leerkrachten voor de groepen. Zo hebben juf Marcia en juf Mariëlle 
de werkzaamheden voor de groep anders ingericht, zodat ze beide 
meer evenredig in de groep aanwezig zijn.   
In groep 4/5 verandert er ook iets. Juf Linda is in de herfstvakantie 
28 weken zwanger. Dat betekent dat ze dan niet meer met de groep 



kan werken volgens de richtlijnen rond Covid die nog steeds gelden 
voor zwangere. We gaan er vanuit u binnenkort meer te kunnen 
vertellen over de vervanger van juf Linda. 
 
Hoofdluiscontrole 
Na de herfstvakantie wordt er weer gecontroleerd op hoofdluis. 
Zorgt u ervoor dat er geen gel en vlechten in het haar zitten? Zo zijn 
de controles snel gedaan.  
  
 

 


