
Nieuwsbrief 1 27 augustus 2021

We starten weer!

Hopelijk heeft u net zo een fijne vakantie gehad als wij.

Het hele team is de afgelopen week druk bezig geweest om alles weer klaar te

zetten om alle kinderen maandag weer te ontvangen en er een mooi jaar van te

maken.

En er zijn best een aantal zaken anders dan andere jaren.

Dit schooljaar gaan we officieel met het vastgestelde continurooster werken.

De schooltijden vanaf nu zijn:

Groep 1-2 Groep 3 t/m 8

Maandag 08.30 uur - 14.15 uur 08.30 uur - 14.15 uur

Dinsdag 08.30 uur - 14.15 uur 08.30 uur - 14.15 uur

Woensdag 08.30 uur - 12.30 uur 08.30 uur - 12.30 uur

Donderdag 08.30 uur - 14.15 uur 08.30 uur - 14.15 uur

Vrijdag 08.30 uur - 12.30 uur 08.30 uur - 14.15 uur

Maatregelen ivm corona

Wat betreft de maatregelen rond corona

vanuit de RIVM houden we nog een aantal

regels in stand.

● Ouders blijven buiten het hek.

Alleen als er een directe noodzaak is, en

op afspraak, is het mogelijk om de school

te betreden.

● Houd zelf ook voldoende afstand

buiten het hek bij het wegbrengen!

● De hekken gaan open om 8.20 uur. Kinderen gaan direct door naar de klas of wachten bij

hun eigen leerkracht op het plein.

● Middenbouw/bovenbouw leerlingen waar mogelijk alleen naar en van school.

● Het naar binnen gaan gaat net zoals het ging voor de vakantie. Kleuters worden op beide

locaties op het schoolplein ontvangen door de leerkrachten en naar de klas begeleid.

Op de Meteoorlaan gaan de kinderen van de groepen 3-4, 4-5 en 6 via de voordeur naar



binnen. Alle andere groepen gaan via de eigen ingang naar binnen.

Op de Schelfhorst gaan de kinderen via het eigen hek het schoolplein op en de school in.

● Als de kinderen binnenkomen moeten ze eerst hun handen goed wassen.

● Als de kinderen weer naar huis gaan willen we graag dat ze z.s.m. van het schoolplein af

gaan en naar huis gaan.

Gymtijden schooljaar 2021-2022

De gymlessen blijven op dezelfde dagen als ook

afgelopen jaar. Dat betekent voor de Meteoorlaan

gym op woensdag en voor de Schelfhorst gym op

vrijdag. Zorg dat de kinderen op die dagen de

gymspullen mee nemen!

Groep 8a zal op vrijdag gymmen in de zaal van de

Havixhorst.

Controleren adressen/telefoonnummers Ouderportaal

Wilt u allemaal uw gegevens controleren in het Ouderportaal. Het is essentieel dat we de juiste

telefoonnummers en emailadressen hebben, zodat wij met u contact op kunnen nemen als er

iets speelt op school en dat u de nieuwsbrief e.d. blijft ontvangen via de mail.

Biebouder gevraagd

Belangrijke data:

Maandag 30 aug Eerste schooldag

Woensdag 15 sept Jaarmarkt alle kinderen zijn dan vrij

Woensdag t/m vrijdag 22-24 sept. Groepen 8 gaan op kamp

Maandag en dinsdag 27 en 28 sept. Verkeerslessen Schelfhorst

27 sept-7 okt. Startgesprekken

Donderdag 30 sept. Schoolfotograaf


