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Nieuwsbrief START schooljaar 
 
Beste kinderen en ouders, 

We hebben er zin in! Een nieuw schooljaar staat ons te 
wachten. De afgelopen week zijn er in alle groepen 
voorbereidingen getroffen. Ondanks alle bijzondere 
maatregelen kijken wij er naar uit om er weer een plezierig 
en leerzaam schooljaar van te maken. 

We hopen dat iedereen een fijne periode van vakantie 
gehad heeft na een hectische eerste helft van 2020. We 
hebben de afgelopen weken gezien dat het Covid-19 virus 

nog steeds onder ons is en een ieder daar ook komende tijd mee geconfronteerd zal blijven op welke 
manier dan ook.  De richtlijnen zijn voor ons als school nog hetzelfde als voor de zomervakantie. In 
deze nieuwsbrief herhalen we een aantal richtlijnen, zodat iedereen weer goed scherp heeft wat er 
wel en niet mag.  

De algemene richtlijnen op een rij (met wat aanvullingen): 
1.  Alle leerlingen gaan volledig naar school.  
2.  Tussen leerlingen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden.  
3.  Tussen alle volwassenen moet onderling 1,5 meter afstand bewaard worden.  
4.  De school zorgt ervoor dat leerlingen vaak hun handen wassen.  
5.  Na school gaat iedereen direct naar huis of de BSO. 
6.  Ouders, vrijwilligers, stagiaires, externen mogen zo min mogelijk in de school zijn. We hanteren 
nog dezelfde principes met halen en brengen (afzetten bij het hek). Als u naar binnen wilt met een 
dringende reden, dit graag even vooraf afstemmen. Dit is echt nodig, omdat wij graag overzicht 
willen houden over het aantal (externe) mensen in de school.  
7. Gym- en zwemlessen zullen weer door gaan na de zomervakantie. 
8. Traktaties mogen weer worden uitgedeeld, maar alleen voorverpakt en in een tas die de jarige zelf 
mee naar mee binnen kan nemen. We kunnen in de klas de verjaardagen vieren en er mag ook door 
de kinderen worden gezongen.  

9. Bij Corona gerelateerde klachten (neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, 
verhoging of koorts) blijft een kind of personeelslid thuis, mits kinderen onder de zes jaar zijn en 
geen koorts hebben. We kunnen u ook bellen om uw kind op te halen.  
 

Uiteraard proberen we zoveel mogelijk vervanging te regelen indien er personeelsleden naar huis 
moeten. We hopen te voorkomen dat er klassen thuis moeten blijven en zullen ons flexibel blijven 
opstellen om zoveel mogelijk onderwijs door te laten gaan. Wij kunnen nu nog niet voorspellen hoe 
dit gaat verlopen.  

Is uw kind chronisch verkouden of heeft uw kind hooikoorts? Als u dit nog niet heeft doorgegeven, 
graag zo snel mogelijk bij de leerkracht melden. 

https://www.google.nl/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fwww.missnagellak.nl%2F2013%2F09%2Fschool-echt-geen-zin-in.html&psig=AOvVaw24k2AvLVE7cueSBp32MOMh&ust=1597407251434000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOiutvCTmOsCFQAAAAAdAAAAABAJ
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Start van het schooljaar; 

Nu wij met elkaar in hetzelfde gebouw zitten gaat het als volgt: de kleuters verzamelen op het plein 
bij de kleuterlokalen en gaan samen met de juf naar binnen. De kinderen uit de groepen 3 t/m 8 
spelen allemaal buiten totdat de bel gaat. Elke groep heeft een eigen verzamelplek, zodat we daarna 
rustig per groep naar binnen kunnen lopen. De verzamelplaatsen zijn op de volgende manier 
ingedeeld, voor sommige kinderen misschien prettig vooraf te weten. 
*kleuters; tussen kleuterlokaal en unit 
*groep 3 duikelrek 
*groep 4 voetbaltafel 
*Groep 5/6 bankje 
*Groep 7/8 zijkant school 

De eerste drie weken van het schooljaar staan in het teken 
van groepsvorming. Maandagochtend starten we hier 
meteen mee met een kleurrijke activiteit. 

In alle groepen worden veel lessen vanuit de 
Kanjermethodiek gegeven. Natuurlijk worden er 
groepsafspraken gemaakt over het omgaan met elkaar. 
 

We sluiten de eerste drie weken af met een gezellige afsluiting. Dit koppelen wij aan de 
kinderochtend (vrijdag 4 september) van het dorpsfeest, zodat we gezellig samen kunnen genieten 
van leuke activiteiten. We werken dit verder uit met het bestuur van het dorpsfeest. Samen maken 
we er een feestelijke ochtend van, passend bij de richtlijnen.  

Het lesrooster: 
 
Hieronder het lesrooster voor aankomend schooljaar. In de bijlagen treft u nog het vakantierooster, 
de jaarplanning en het gymrooster (in het dorpshuis De Wanne). Vanaf 8.15 is er toezicht op het 
schoolplein, de bel gaat om 8.25. We willen graag om 8.30 starten met de kinderen. 

 Groep   
1 t/m 4 

Groep  
5 t/m 8   

Maandag 8.30-14.00 8.30-14.00 

Dinsdag 8.30-14.00 8.30-14.00 

Woensdag 8.30-12.15 8.30-14.00 

Donderdag 8.30-14.00 8.30-14.00 

Vrijdag 8.30-14.00 8.30-14.00 
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Communicatie: 

In eerste instantie verloopt de communicatie vanuit leerkrachten via Klasbord of de email. Via 
directie komt er wekelijks een nieuwsbrief met waar nodig extra informatie tussendoor. We vinden 
het heel prettig als er telefonisch contact opgenomen wordt indien er bijzonderheden zijn. Het 
eerste contact verloopt altijd rechtstreeks met de leerkracht van de groep van uw kind. Indien nodig 
maken wij een afspraak op school of via videobellen.  

Volgende week krijgen jullie meer informatie over de startgesprekken, de informatieavond en de 
dagopening. We kunnen de algemene informatieavond in elk geval niet tegelijkertijd met alle ouders 
doen. Maar, daarover volgt later meer.  

Herhalend bericht 
Gezocht: een nieuw MR lid: 

Wij zijn op zoek naar een nieuw lid voor de MR: Meepraten op school? In de MR natuurlijk!  
 
Voor de MR van onze school zijn we op zoek naar één enthousiaste ouder die plaats willen nemen in 
de oudergeleding. We zoeken een ouder die zich vanaf half september (schooljaar 2020/2021) voor 
een termijn van drie jaar beschikbaar willen stellen. Klaas-Jan Rossing is aftredend. Wij willen iedere 
ouder de gelegenheid geven zich kandidaat te stellen. Dus lijkt het u wat om mee te denken en het 
beleid van de school kritisch te volgen, geef u dan nu op! Dit kan tot en met donderdag 27 augustus. 
Mocht u vragen hebben over de MR dan kunt u een van onze leden van de oudergeleding 
aanspreken. De huidige MR oudergeleding bestaat uit: Joris de Vroom, Mirjam Mooiweer en Klaas 
Jan Rossing. U kunt zich kandidaat stellen door een motivatiebrief te schrijven. Zijn er meer 
geïnteresseerden, dan worden er verkiezingen uitgeschreven. Alle motivatiebrieven worden dan 
weergegeven in de nieuwsbrief van vrijdag 28 augustus, waarop een verkiezing volgt.  
 
Bent u de enthousiaste ouder waar wij naar op zoek zijn? Stuur dan uw motivatiebrief naar: 
marlou.deboer@samenlevingsschooldelisdodde.nl 
 

Tot maandag allemaal!   
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