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Maandag 23 augustus Eerste schooldag 

Start schooljaar 
Op maandag 23 augustus begint de school weer! We kunnen niet 
wachten om jullie weer te zien! De afgelopen week zijn wij druk geweest 
om alles zo goed mogelijk voor te bereiden. Vanaf maandag staan wij 
weer klaar om de leerlingen een mooi schooljaar te bezorgen.  
 
COVID-19 maatregelen 

Graag stellen we jullie op de hoogte wat er de komende periode gaat 
gebeuren en waar we als basisschool rekening mee moeten houden. Vanuit 
het ministerie van OC&W hebben wij de nieuwe richtlijnen voor de start van 
het nieuwe schooljaar ontvangen. Zie hiervoor:  
https://www.lesopafstand.nl/app/uploads/Protocol-basisonderwijs.pdf  
 

In grote lijn blijft alles zoals we de vakantie zijn ingegaan.  
 
Volwassenen blijven dus nog wel 1,5-meter afstand van elkaar houden, dus 
onderwijspersoneel onderling of ten opzichte van ouders en andere externen in de 
school. Dit betekent dat ouders zeer beperkt op school kunnen worden ontvangen en 
dat kinderen dus zelf de school naar binnen lopen. Grotere bijeenkomsten zonder 1,5- 
meter afstand zijn nog niet mogelijk. Daarnaast blijven ook de basismaatregelen zoals 
‘thuis blijven bij klachten en dan testen bij de GGD’ en ‘vaak handen wassen’ van 
kracht. Voor de exacte thuisblijfregels bij verkoudheidsklachten verwijzen we u graag naar de 
aangepaste beslisboom (zie bijlage) zoals wij deze de komende periode hanteren.  
 
Schooltijden						 
De lessen starten om 8.30 uur. Zolang de corona maatregelen van kracht blijven mogen de 
leerlingen vanaf 8.15 uur het plein op. De ouders nemen buiten het schoolplein afscheid. 
Vanaf 8.15 uur gaan de leerlingen van groep 3 t/m 8 gelijk 
naar binnen. Groep 1 en 2 blijven buiten samen met de 
leerkracht. Tussen de middag eten de leerlingen gezamenlijk 
met de leerkracht in de klas. Om 14.30 uur zijn de leerlingen 
vrij en wachten de ouders wederom buiten het schoolplein. 

Groepsbezetting 
Komende maandag begint het nieuwe schooljaar. Hierbij nogmaals (zoals eerder vermeld in 
de vorige nieuwsbrief) de verdeling van de leerkrachten over de verschillende groepen: 
 

 Ma Di Woe Do Vrij 
Groep 1/2  Juf 

Jacquoline 
Juf  

Jacquoline 
Juf  

Karina 
Juf 

Jacquoline 
Juf 

Jacquoline 
Groep 3/4 Juf Anouk Juf Anouk Juf Maaike Juf Maaike Juf Maaike 
Groep 5 Juf Francina Juf Francina Juf Francina Juf Merel** Juf Merel 



 

 

Groep 6 Juf Annelies Meester Henri Meester 
Henri 

Juf Annelies Juf Annelies 

Groep 7/8 Meester Leon Meester Leon Meester 
Leon 

Meester  
Henri * 

Meester 
Leon 

* meester Henri vervangt meester Leon op de donderdag tot april 2022. Meester Leon geniet 
op donderdag van zijn ouderschapsverlof. 
** juf Merel draait op do en vrij als WPO-er (eindstage) zelfstandig groep 5. 
In sommige situaties (afwezigheid leerkracht o.i.d.) zal groep 5 en 6 gezamenlijk lesgegeven 
worden als één combinatiegroep. 

Informatiekaart 2021-2022 
Bij deze nieuwsbrief ontvangt u als bijlage de informatiekaart voor 
het komende schooljaar. Komende week krijgen de leerlingen ook 
een papieren versie mee die u thuis op het prikbord/ koelkast o.i.d. 
kunt ophangen. 

Klasbord wordt Parro 
Met ingang van dit schooljaar gaat Klasbord gebruik maken van een nieuwe, betaald versie. 

Omdat wij al gebruik maken van het leerlingvolgsysteem Parnassys 
hebben we daarom besloten ook gebruik te gaan maken van de 
bijbehorende app Parro. U wordt hierover komende week verder 
over geïnformeerd. De Klasbord app komt per direct te vervallen.  
 

Reminder (agendavoer) 
 

Vakantie data 
Herfstvakantie 18 oktober 2021 – 22 oktober 2021 
Kerstvakantie 27 december 2021– 7 januari 2022 
Voorjaarsvakantie 21 februari 2022 – 25 februari 2022 
Goede Vrijdag 15 april 2022 
2e Paasdag 18 april 2022 
Meivakantie 25 april 2022 – 6 mei 2022 
Hemelvaartsdag 26 en 27 mei 2022 
2e Pinksterdag 6 juni 2022 
Juni vakantie  20 juni  2022 – 24 juni 2022 
Zomervakantie 18 juli 2022 – 26 augustus 2022 

Studiedagen         
Woensdag 13 oktober 2021      
Vrijdag 3 dec middag 2021   
Vrijdag 24 december 2021(hele dag)    
Maandag 28 februari 2022      
Donderdag 14 april 2022 (Kanjerscholing)     
Woensdag 25 mei 2022      
Vrijdag 17 juni 2022 (na A4D)   
Vrijdag 15 juli 2022 (vrijdag voor de zomervakantie) 

  
Januari of februari verhuizing 2 dagen  
(exacte data volgen z.s.m.) 
 


