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Agenda 

04 en 07 september  Startgesprekken  

31 augustus t/m 18 september  ‘Gouden start’; groepsvorming  

15 september  Informatieavond 1 t/m 4 (Komt nog informatie over i.v.m. Corona) 

17 september  Informatieavond 5 t/m 8 (Komt nog informatie over i.v.m. Corona) 

21 t/m 25 september  Week tegen Pesten; alle appeltjes horen erbij  

30 september t/m 09 oktober  Kinderboekenweek  

30 september en 2 oktober  Schoolfotograaf  

26 oktober  Studiedag  

16 t/m 19 november  Ontwikkelingsgesprek 1/ adviesgesprekken groep 8  

04 december  Sinterklaasfeest   

16 december  Kerstviering  

04 t/m 15 januari  Zilveren weken  

10 februari  Studiedag   

12 februari  Rapport 1  

15 t/m 18 februari  Ontwikkelingsgesprek 2/ adviesgesprekken groep 8  

19 februari  Carnaval   

01 t/m 05 maart  Complimentenweek  

1 april  Paasviering   

06 april  Studiedag  

23 april  Koningsspelen  

18 mei  Schoolreis groep 1 t/m 3  

20 mei  Schoolreis groep 4 t/m 7  

01 t/m 04 juni  Avondvierdaagse   

23 juni   Studiedag   

  
 

Jarig in september 

5 Tobias   3 

5 Anne   4 

6 Aiden   5 

6 Mary Lynn/Lynn 3 

7 Joury    3 

9 Berber   5 

10 Miran   1-2 

10 Jesse   5 

12 Kirsten   6 

18 Lisa   6 

21 Bregje   7B 

 

  
 

Jarig in september 

23 Angela   5 

23 Kai  6 

24 Merve   8 

29 Gianfranco 6 
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De directie aan het woord….. 

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 en alles ziet er weer netjes uit. We kijken ernaar uit om alle 

kinderen weer te ontvangen. Wij zijn er klaar voor en hebben er zin in!   

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 4 en 7 september  

De startgesprekken van de leerkrachten met ouder/verzorger én leerling hebben we 

gepland op 4 en 7 september.  
Via de Parro app kunt u zich vanaf maandag 31 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.  

Wij kijken ernaar uit om de kinderen weer te zien! 

We gaan voor een fijn en prettig schooljaar! 

Met vriendelijke groet. 

Team de Breede Hei 



Weer naar school! 

Wat worden de kinderen groot! Zeker na zo’n zomervakantie lijkt iedereen weer  

10 cm gegroeid! Is dit het schooljaar dat u ze weer een stukje 

gaat loslaten, het jaar dat ze zelf op 

de fiets naar school mogen gaan? Of is uw kind daar nog niet 

aan toe en gaat u  

dit schooljaar juist extra aandacht besteden aan het leren 

fietsen?  

 

Om goed te leren fietsen moet  er vooral veel geoefend 

worden, liefst elke dag weer. Zo krijgen kinderen  controle 

over hun fiets en leren ze beetje bij beetje hoe het werkt in 

het verkeer.  

 

Uiteraard is de hulp van ouders hierbij onmisbaar. De route van huis naar school is 

een prima oefening. U weet vast al uit ervaring dat kinderen impulsief en speels zijn. 

Dit is in het verkeer niet anders.  

Ook als ze wat ouder zijn, kunnen ze nog niet alle verkeerssituaties overzien en zijn 

ze met hun hoofd vaak bij hele andere dingen dan bij gevaarlijke kruispunten 

bijvoorbeeld.  

 

Behalve heel veel oefenen met fietsen en goede theoretische onderbouwing van de 

regels in het verkeer is het belangrijk dat u, als medeweggebruiker, rekening houdt 

met onze jonge, kwetsbare, verkeersdeelnemers.  

 

Vanuit haar doelen, missie en visie onderneemt de ANWB in de wereld van mobiliteit, 

vakantie en vrije tijd een breed scala aan activiteiten in de sfeer van beïnvloeding, 

informatie en advies. In dat kader volgen hier een aantal tips voor u, ouders en 

medeweggebruikers, om de veiligheid van onze kinderen te vergroten.  

 

• Op pad met een veilige fiets verkleint de kans op ongevallen. Kijk de fiets 

regelmatig na.  

• Laat uw kind een fietshelm dragen. Deze kan letsel voorkomen of beperken bij 

fietsongevallen. 

• Zorg ervoor dat u op tijd vertrekt naar de plaats van bestemming. Haast in het 

verkeer is een bron van gevaar.  

• Houd u aan de verkeersregels, geef het goede voorbeeld.  



• Laat u niet afleiden, wees alert. 

• Houd rekening met de speelsheid en impulsiviteit van kinderen.  

• Kies als automobilist, als het even kan, niet voor de drukke wegen langs scholen 

als u er niet persé hoeft te zijn en ga met een ruime bocht om fietsers heen.  

 

De ANWB wenst u en uw kinderen heel veel veilige kilometers en veel fietsplezier dit 

schooljaar! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ONDERWIJSTERREINEN MOETEN VANAF 1 AUGUSTUS ROOKVRIJ ZIJN 

 

In Nederland is het veel onderwijsinstellingen gelukt om hun eigen 

terrein rookvrij te maken. Dat is mooi, want zien roken doet roken en 

dagelijks beginnen nog teveel jongeren met roken. En dat willen we 

voorkomen. Vanaf 1 augustus 2020 moeten alle onderwijsterreinen 

wettelijk rookvrij zijn. 

Waarom rookvrij? 
Het rookvrij maken van de terreinen van onderwijsinstellingen gebeurt met een goede 
reden. Elke dag beginnen gemiddeld 75 jongeren onder de 18 jaar met dagelijks roken. 
Uit onderzoek blijkt dat hoe jonger men begint met roken, hoe groter de kans op 
verslaving is en hoe moeilijker het is om te stoppen met roken. Zien roken, doet roken 
en dat willen we voorkomen. We streven naar een rookvrije generatie in 2040. Samen 
maken we stoppen met roken makkelijker en beginnen moeilijker. 
We wensen u veel succes de komende tijd. 
 
Met vriendelijke groet, 

Paul Blokhuis 

Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 



 

 

COVID-19 

PROTOCOL TYPECURSUS TypeApp 

 

De volgende regels zijn van toepassing:  

  

1. Tussen leerlingen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden.  

2. Tussen alle volwassenen moet onderling 1,5 meter afstand bewaard 

worden.  

3. Er worden GEEN ouders toegelaten in de les.  

4. De docent van TypeApp zorgt ervoor, dat leerlingen bij binnenkomst de 

handen wassen.  

5. Na de typeles gaat iedereen direct naar huis.  

6. De docent van TypeApp zorgt ervoor, dat na elke les alle toetsenborden 

weer worden gedesinfecteerd.   



7. Mocht er sprake zijn van een tweede (aansluitend) lesuur, dan is er 

tussen de lessen 10 minuten om de lesruimte schoon te maken en te 

luchten.   

  

Daarnaast blijven de hygiënemaatregelen van het RIVM van kracht – zoals het 

OMT aangeeft, is het extra van belang, dat die worden nageleefd. Het gaat 

daarbij om:  

• Een goede melding en monitoring van besmetting;  

• Het strikt toepassen van triage bij medewerkers van TypeApp (Zie 

triagedocument);  

• Het strikt toepassen van de overige hygiënemaatregelen.  

  

  

I       Algemeen   

  1  Algemene RIVM-

richtlijn 

veiligheidsrisico’s.  

TypeApp hanteert de RIVM-richtlijn:   

Ici.rivm.nl/richtlijnen/covid-19. Specifiek zijn de 
volgende maatregelen van kracht:  

• Tussen leerlingen hoeft geen 1,5 meter 
afstand bewaard te worden.  

• Tussen alle volwassenen moet onderling 1,5 
meter afstand bewaard worden. 

  2  Fysiek contact  • Volwassenen houden 1,5 meter afstand van 

elkaar.  

• Iedereen wast zijn handen bij binnenkomst 
van de les voor minstens 20 seconden.  

• Er worden geen handen geschud.  

• Hoesten/niezen in de elleboog.  

• Niet aan je gezicht zitten.  

  

  3  Hygiënemaatregelen  TypeApp draagt er zorg voor dat de algemene  

hygiënevoorschriften van het RIVM zoveel 
mogelijk worden nageleefd: 
www.rivm.nl/hygiënerichtlijnen/basisscholen.  
Denk hierbij aan:  

• Handen wassen aan het begin van de les en 

na toiletgang.  

• Gebruik van papieren handdoekjes.  

• Oppervlakten (voor en na de les) reinigen met 
water en zeep De docent van TypeApp is 
verantwoordelijk voor de uitvoering van deze 
hygiënemaatregelen.  

  

Specifiek zijn de volgende maatregelen van 

kracht:  

• Docenten van TypeApp dragen géén 

persoonlijke beschermingsmiddelen. Indien 



een individueel personeelslid (docent 

TypeApp) toch behoefte heeft aan 

persoonlijke beschermingsmiddelen, dan 

worden deze door TypeApp verzorgd. Vanuit 

veiligheidsoverwegingen is het dragen van 

persoonlijke beschermingsmiddelen niet 

nodig.  

  4  Hygiëneregeling 

leermiddelen en 

ondersteuningsvormen  

Leermiddelen, laptop, toetsenbord, muis en 
werkplek (tafel) worden met regelmaat 
schoongemaakt.  
Voor elektronica wordt oppervlaktesprays voor 

elektronica gebruikt.  

  

II      In en rondom 

schoolgebouw  

 

  1  Schoolplein  Op het schoolplein geldt eveneens de 1,5 meter 

afstand tussen volwassenen.  

  2  Looproutes in de 

school  

De docenten en leerlingen van TypeApp houden 
zich aan de looproutes, die op de school zijn 
aangegeven.    

• Na de typeles gaan de leerlingen direct naar 

huis. 

III      Gezondheid   



  1  Thuisblijfregels – 

gezondheid 

leerlingen  

TypeApp past de adviezen en richtlijnen van het 

RIVM toe.  

Ici.rivm.nl/richtlijnen/covid-19#index_Ziekte—

Besmettelijkheid.  

  

De leerlingen van de typecursus zijn van de 

groepen 6,7 en 8.  

Voor leerlingen vanaf groep 3 geldt dat zij 

thuisblijven:  

• Bij verkoudheidsklachten of andere klachten die 
passen bij COVID-19 (neusverkoudheid, 
loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, 
verhoging of koorts en/of plotseling verlies van 
reuk of smaak);  

• Het kind een volwassen gezinslid heeft met 
klachten, passend bij COVID-19 (koorts en/of 
benauwdheidsklachten)  

• Wanneer een leerling positief getest is op 
corona moet hij/zij tenminste 7 dagen 
thuisblijven en uitzieken. De leerling mag pas 
weer naar de typeles als hij/zij na deze 7 dagen 
ook 24 uur geen klachten meer heeft. Zie voor 
meer informatie over thuisblijven: 
Ici.rivm.nl/leefregels  

• Als iemand in het huishouden van de leerling 
koorts boven de 38 C en/of 
benauwdheidsklachten heeft, blijft de leerling 
ook thuis.  

• Als iedereen binnen het huishouden 24 uur 
geen klachten heeft, mag de leerling weer naar 
de typeles.  

• Als iemand in het huishouden van de leerling 

getest is op COVID-19 en een positieve uitslag 

heeft, moet de leerling wachten tot die persoon 

24 uur klachtenvrij is en dan 14 dagen na het 

laatste contact met die persoon, thuisblijven.  



  2  Thuisblijfregels – 

gezondheid 

personeel  

TypeApp past de adviezen en richtlijnen van het 
RIVM toe. Vanaf 1 juni moet iedereen in Nederland 
met de volgende klachten thuisblijven:  

• Verkoudheidsklachten: Neusverkoudheid, 
loopneus, niezen, keelpijn.  

• Hoesten.  

• Verhoging of koorts >38 C.  

• Moeilijk ademen/benauwdheid.  

• Plotseling verlies van reuk of smaak (zonder 
neusverstopping).  

• Wanneer een personeelslid positief getest is op 
corona moet hij/zij tenminste 7 dagen 
thuisblijven en uitzieken. Het personeelslid mag 
pas weer lesgeven als hij/zij na deze 7 dagen 
ook 24 uur klachtenvrij is.   

• Als iemand in het huishouden van het 
personeelslid koorts boven de 38 C en/of 
benauwdheidsklachten heeft, blijft het 
personeelslid ook thuis. Als iedereen binnen het 
huishouden 24 uur klachtenvrij is, mag het 
personeelslid pas weer lesgeven.  

• Als iemand in het huishouden van de leerling 

getest is op COVID-19 en een positieve uitslag 

heeft, moet de leerling wachten tot die persoon 

24 uur klachtenvrij is en dan 14 dagen na het 

laatste contact met die persoon, thuisblijven.  

  

IV      Capaciteit   

  1  Beschikbaarheid 

personeel  

Bij afwezigheid van personeel wordt (indien 

mogelijk) vervangen. Indien er geen vervanging is, 

kunnen de mogelijkheden van thuisonderwijs door 

TypeApp worden ingezet. Dit is afhankelijk van de 

duur van de afwezigheid van de docent.  

  



 


