
 

 

Datum: 27-08-2021 
Jaargang: 30 
Aflevering: 01 
Redactie: f.verdiesen@kpoa.nl 
 

Agenda 
03 en 06 september 2021 Startgesprekken 

25 t/m 27 augustus oud papier 

30 augustus t/m 17 september 2021 ‘Gouden start’; groepsvorming  

14 september 2021 Informatieavond 1 t/m 2 (18.30 uur – 19.30 uur) 

14 september 2021 Informatieavond 3 en 8 (19.30 uur – 20.30 uur) 

16 september 2021 inloopavond 4 t/m 7 (18:00 uur – 19:30 uur, kinderen leiden ouders rond) 

21 september 2021 Schoolreisje 

22 t/m 24 september oud papier 

  
 

Jarig in augustus 

27 Thom 7 

27 Giulia 6 

 
Jarig in september 

5 Tobias 4 

6 Canan 1-2B 

6 Aiden 6 

6 Mary Lynn/Lynn 3 

7 Joury  4 

9 Berber 6 

10 Miran 3 

   
 

   

    

    

  
 

10 Jesse  6 

12 Kirsten 7 

18 Lisa  7 

21 Bregje  8B 

23 Kai 7 

23 Angela 6 

29 Gianfranco 7 
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De directie aan het woord….. 

                                                          

 

Datum: 26-8-2021 

Betreft: Start schooljaar 

 

Beste ouders/verzorgers en kinderen, 

De laatste dagen van de zomervakantie zijn aangebroken. In het schoolgebouw gonst het 

alweer van de activiteiten. De klassen zijn ingericht, de school heeft weer een grote 

schoonmaak gehad, de toiletten op de bovenverdieping zijn vervangen en alles ziet er  netjes 

uit. We kijken ernaar uit om alle kinderen te ontvangen. Wij zijn er klaar voor en hebben er zin 

in!   

 

Graag stellen wij u op de hoogte wat er de komende periode gaat gebeuren en waar we als 

school rekening mee moeten houden. In grote lijn blijft alles zoals we de vakantie zijn 

ingegaan. Tot 20 september blijft dit zo, hopelijk kunnen er meer versoepelingen vanaf die 

datum plaatsvinden. 

 

Contact met de leerkracht 

De eerste schooldag is het gebruikelijk dat de kinderen door hun ouders/verzorgers naar hun 

nieuwe groep worden begeleid. Om de gezondheid van de leerkrachten en ouders te 

beschermen moeten we de onderlinge 1,5 meter tussen volwassenen in acht nemen. U kunt 

helaas de school nog niet in zonder afspraak. De startgesprekken vinden weer op school 

plaats. U kunt het nieuwe plekje van uw kind zien tijdens het startgesprek, in de komende 

Kattenbel zullen wij u verder informeren over de startgesprekken. 

https://www.google.nl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.spectrumpenta.nl%2Fnw-9034-7-3629464%2Fnieuws%2Fwelkom_terug_op_school.html&psig=AOvVaw1YblrZdZsh23taojLxsm4t&ust=1598268248736000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIDxoqqbsesCFQAAAAAdAAAAABAN


Als u contact wilt opnemen met de leerkracht voor een korte vraag kunt u dit doen na lestijd 

tot 16.00 uur via Teams of Parro. Mocht u meer tijd nodig hebben dan kunt via Teams of Parro 

verzoeken om een afspraak op school of via Teams of telefoon. 

Instroom kinderen 

Kinderen die voor het eerst naar school gaan mogen de eerste periode door één 

ouder/verzorger de klas in worden gebracht.  

 

Looproute kinderen 

  

• Groep 1 t/m 4 komen binnen via de zijdeuren die grenzen aan het plein 

• Groep 5 en 6 komen via de brandtrap 

• Groep 7 en 8 komen via de voordeur 

• De kinderen wachten niet voor schooltijd buiten. Ze gaan direct naar binnen. 

 

Coronamaatregelen 

We hebben nog steeds te 

maken met corona en 

maatregelen. Op basis 

van het meest recente 

protocol voor openstelling 

van de basisscholen 

hebben wij de werkwijze 

voor onze school 

aangepast. Inmiddels 

hoeven de verschillende 

groepen leerlingen niet 

meer strikt van elkaar 

gescheiden te worden 

gehouden. 

Veel van de afspraken die 

we in een van de laatste 

brieven hebben 

verzonden blijven 

bestaan. Het belangrijkste uitgangspunt hierbij is dat we ons houden aan de richtlijnen vanuit 

de Rijksoverheid/ het RIVM, daarnaast hanteren we het algemeen protocol bij openstelling 

basisscholen. We hebben de belangrijkste regels nog even op een rijtje gezet: 



Uw kind wel of niet naar school 

Kinderen met verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn) 

mogen vanaf 12 juli weer naar school. Ze blijven wel thuis bij koorts benauwdheid of veel 

hoesten. En ook hier geldt bij twijfel blijf je thuis. Zie ook beslisboom in de bijlage 

https://www.boink.info/stream/beslisboom-verkouden-kind-0-jaar-tm-groep-8-

boinkajnrivm.pdf  
De beslisboom is een vragenschema waarmee bepaald kan worden of een kind naar de 

kinderopvang (en eventueel de basisschool) mag. De actuele versie van de beslisboom voor 

kinderen van 0 jaar t/m groep 8 van de basisschool is van 20 augustus 2021 (zowel de 

Nederlandse en Engelse versie). Het is heel belangrijk dat de beslisboom altijd van boven naar 

beneden wordt doorlopen. Begin bij de startvraag en beantwoord de vragen in de aangegeven 

volgorde tot je een antwoord hebt. 

 

Als een kind niet getest wordt 

Een kind dat naast verkoudheidsklachten ook koorts heeft en/of benauwd is en/of hoest, en 

dat niet is getest, mag weer naar school als het 24 uur volledig klachtenvrij is. 

Zelftesten zijn minder betrouwbaar dan een PCR- of antigeentest die door een professional 

wordt afgenomen. Een zelftest bij klachten is géén vervanging van een professioneel 

afgenomen PCR of Antigeen test bij de GGD. Een positieve zelftest moet daarom altijd 

bevestigd worden met een professioneel afgenomen PCR of Antigeen test bij de GGD. Zie 

voor het testbeleid https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/testen 

 

Kinderen die niet naar school kunnen komen. 

U kunt naar school bellen (8.00-8.15 uur) wanneer uw kind afwezig is wegens ziekte of andere 

redenen. U kunt uw kind ook afmelden via een parro bericht naar de leerkracht voor 08.15 uur. 

Mocht uw kind niet naar school komen vanwege klachten die gelden volgens de richtlijnen 

RIVM, kunt u contact opnemen met de leerkracht voor de dagtaak. 

Gym  

De gymlessen worden door de leerkracht gegeven. U kunt de gymtijden vinden in het 

jaarboekje. 

https://www.boink.info/stream/beslisboom-verkouden-kind-0-jaar-tm-groep-8-boinkajnrivm.pdf
https://www.boink.info/stream/beslisboom-verkouden-kind-0-jaar-tm-groep-8-boinkajnrivm.pdf
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/testen


Contact met de leerkracht 

Omdat algemeen geldende maatregel van 

1,5m afstand bewaren niet kan worden 

gehandhaafd mogen ouders/verzorgers de 

school de komende periode nog niet in. Op 

afspraak zijn er weer contactmomenten 

mogelijk, mits de 1,5 meter afstand regel in 

acht wordt genomen. De startgesprekken en 

ontwikkelingsgesprekken vinden weer op 

school plaats.  

Als u contact wilt opnemen met de leerkracht 

voor een korte vraag kunt u dit doen na lestijd 

tot 16.00 uur via Teams of Parro. Mocht u 

meer tijd nodig hebben dan kunt via Teams of 

Parro verzoeken om een afspraak op school 

of via Teams of telefoon. 

 

Naar school komen en ophalen 

We willen u vragen bij het halen en brengen van uw kinderen aan het volgende te houden:  

 Brengen 

• Per gezin komt 1 ouder/verzorger de kinderen naar school brengen.  

• De ouders van de kinderen in groep 1 t/m 4 brengen de kinderen vanaf 8.15 uur bij de 

zijdeur van de groep op het grote plein. De ouders zorgen voor afstand van 1,5 meter 



van elkaar. We willen u vragen het afscheid van uw kind kort te houden, zodat het ook 

mogelijk blijft voor ouders om voldoende afstand van elkaar te houden. 

• De kinderen van groep 5 t/m 8 komen zelfstandig binnen.  

 

Ophalen 

• De ouders/verzorgers van groep 1 t/m 3 kunnen de kinderen ophalen bij de deur van 

de groep op het grote plein. Zorg voor afstand; 1,5 meter van elkaar. 

• Aan de ouders/verzorgers van groep 4 vragen we om buiten het hek te wachten aan 

de achterzijde van de school op 1,5 meter afstand van elkaar. 

• Ook aan het eind van de schooldag willen we u vragen om niet te vroeg bij het 
schoolplein te staan, zodat we ook u de ruimte kunnen geven afstand van elkaar te 
houden.  

• Aan de ouders/verzorgers van groep 5 t/m 8 vragen we om buiten het hek te wachten 

op 1,5 meter afstand van elkaar of, indien mogelijk, uw kind zelfstandig naar huis te 

laten gaan. 

 

Hygiëne   

Scholen dragen er zorg voor dat de algemene hygiënevoorschriften van het RIVM zoveel 

mogelijk worden nageleefd: rivm.nl/ hygiënerichtlijnen/basisscholen. 

• Kinderen hebben thuis geplast voordat ze naar school gaan. 

• Kinderen wassen thuis hun handen voordat ze naar school gaan. 

• Handen wassen op school hun handen met water en zeep, meerdere keren per dag 

voor ten minste 20 seconden: begin schooluren, voor de pauze, na de pauze, na 

toiletgang 

• Er staat in iedere groep en in de gang desinfecterende gel, bij binnenkomst gebruiken. 

• Jonge kinderen dragen makkelijke kleren en schoenen (geen veterschoenen als het 

kind niet zelf kan strikken). 

• De toiletten, deurklinken, trapleuningen, drukknoppen worden overdag extra 

schoongemaakt. 



• Als kinderen jarig zijn trakteren ze alleen in hun eigen groep. We promoten een 

gezonde traktatie. Denk aan fruit met een schil, rozijntjes enz. U kunt de traktatie 

overleggen met de leerkracht. 

 

 

Ventilatie  

Het mechanische ventilatiesysteem op de Breede Hei is twee jaar geleden aangepast. We 

zorgen ervoor voldoende te ventileren door de ventilatieroosters en ramen open te zetten en 

de deuren open te houden. 

Gouden weken 

Een goed begin is het halve 

werk! Dit geldt zeker voor de 

groepsvorming aan het begin 

van het schooljaar. De eerste 

weken van het schooljaar zijn 

cruciaal voor het creëren van 

een fijne sfeer in de groep. 

Kinderen verkennen elkaar, de 

leerkracht en de regels en ook 

het groepsvormingsproces 

begint na een vakantie weer 

helemaal opnieuw. De weken 

waarin dit proces plaatsvindt 

noemen we de Gouden start. Bij 

de Gouden start ligt het accent op groepsvormende activiteiten en oudercontact. De 

dynamische driehoek tussen leerkracht, kind en ouder staat centraal. In de klas zullen er in de 

eerste weken dagelijks activiteiten plaatsvinden in het kader van de Gouden Weken. Van de 



leerkracht ontvangt u ook een bericht hierover. In de tweede schoolweek zullen we u 

uitgebreider informeren over de Gouden Weken.  

Startgesprekken van 3 en 6 september  

De startgesprekken van de leerkrachten met ouder/verzorger én leerling hebben we gepland 
op 3 en 6 september.  
Via de Parro app kunt u zich vanaf maandag 30 augustus vanaf 15.00 uur inschrijven voor het 

startgesprek. Wanneer u zich niet op tijd heeft ingeschreven, wordt u door de leerkracht 

ingedeeld. De bedoeling van het startgesprek is: kennismaken met de leerkracht om elkaar 

snel en goed te leren kennen. Samen met u vertelt het kind wie hij/zij is en wat belangrijk is 

voor de nieuwe juf of meester om te weten. Wij willen u vragen samen met uw kind dit gesprek 

voor te bereiden, door samen na te denken over wat het kind wil en kan vertellen tegen de juf 

of meester. Wij denken dat dit gesprek aan het begin van het schooljaar een goede start is om 

uw kind het komende schooljaar adequaat te kunnen begeleiden. De startgesprekken vinden 

in het lokaal van uw kind plaats. U kunt de looproute van uw kind volgen. We vragen u om 

rekening te houden met de onderlinge afstand en niet te vroeg naar het startgesprek te komen 

om zo drukte in de gang te vermijden.  

We wensen iedereen een fijne start van het nieuwe schooljaar en hopen dat iedereen de 

afgelopen weken heeft kunnen bijtanken. 

Wij kijken ernaar uit om de kinderen weer te zien! 

 

Met vriendelijke groet. 

Team de Breede Hei 

 

 

 

 



 

 


