
 
 

 

 

Nieuwsbrief 1        28 augustus 2020 

 

Welkom terug! 

Nog een paar dagen en dan gaat de school weer open! We hopen dat iedereen genoten heeft van 

een heerlijke vakantie. Alle juffen en meesters hebben afgelopen week alweer hard gewerkt om 

alles voor te bereiden voor het nieuwe schooljaar. Wij hebben er weer zin in! 

 

Welkom Pelle! 

In de zomervakantie is Vincent Weerdenburg, 

leerkracht bewegingsonderwijs gr 3 t/m 8 

vader geworden van Pelle Tim. 

 

Vincent en Maaike gefeliciteerd! 

 

Wilt u een kaartje sturen: 

 

Maaike en Vincent 

Nicolaistraat 61  

2517 SZ Den Haag 

 

 

Vincent heeft de eerste 6 weken verlof en zal geen gymles komen geven.  

De kinderen van groep 3 t/m 8 zullen deze weken wel gymles krijgen. 

Op de woensdagen hebben we een invaller, Eric vd Berg die de kinderen gymles komt geven.  

Op de vrijdagen hebben de kinderen judoles olv Lars Gouweleeuw. De kinderen die zelf een 

judopak hebben kunnen deze meenemen. De andere kinderen kunnen een pak van Lars lenen. 

Alle kinderen gaan na de gymles douchen, wilt u er voor zorgen dat ze een handdoek meenemen. 

 

Brengen en halen verandert! 

Ouders mogen nog niet in de school en op het schoolplein bij het brengen en ophalen van de 

kinderen.  

Wel willen we de breng- en haaltijden iets meer op elkaar afstemmen. 

 



 
 

Onderbouw 

De kinderen worden nog steeds via de achterkant van de klassen gebracht.  

Dit kan voor alle drie de klassen tussen 8.15 en 8.30u. 
De kinderen dienen op de volgende tijden opgehaald worden:  

OBD 14.05u 

OBE 13.55u 

OBF 14.00u 

 

Middenbouw 

De leerkrachten van de middenbouw wachten de kinderen op, op het middenbouwplein. 

MBD 8.20u 

MBE 8.15u 

MBF 8.25u 

 

In de middag lopen de leerkrachten weer met de kinderen mee naar buiten om : 

MBD 14.00u 

MBE 13.55u 

MBF 14.05u 

Wanneer u toestemming geeft aan de leerkracht mag uw kind in de middenbouw zelfstandig het 

plein verlaten.  

 

Bovenbouw 

De kinderen van de BBD, BBE en BBF gaan via het bovenbouwplein, allemaal via de rode deur 

naar binnen tussen 8.15 en 8.30u.  

Alle kinderen kunnen om 14.00u opgehaald worden bij het hek van het bovenbouwplein. 

 
Kom op tijd en houd gepaste afstand alstublieft! 

 

 

Studiedagen en administratiedagen 

Ieder schooljaar hebben de leerkrachten 4 studiedagen om met elkaar te werken aan de 

ontwikkeling van de school. Dit schooljaar gaan we weer met 5 thema’s aan de slag.  

We starten ieder thema met het maken van doelen. Dit willen we graag met elkaar doen.  

Helaas is het niet mogelijk om 5 studiedagen te organiseren omdat de kinderen dan te weinig 

onderwijsuren zouden maken.  

Dit schooljaar hebben we daarom een aantal studiemiddagen om toch met het team samen te 

starten met een nieuw thema. De kinderen gaan in de ochtend (tot 12.00u) gewoon naar school. 

Zij kunnen thuis lunchen. In de middag zijn de kinderen thuis en de leerkrachten gaan dan met 

elkaar aan de slag. 

 

Administratiedagen 

(kinderen heel de dag vrij) 

 

ma 26 oktober 

ma 1 maart 

donderdag 24 juni 

vrijdag 16 juli (margedag) 

 

Studiedagen 

(kinderen heel de dag vrij) 

 

do 24 sept  

woe 23 juni (Librijn) 

Studiemiddagen vanaf 12.00u 

(kinderen tot 12 uur naar school) 

 

vr 16 oktober 

woe 9 december 

vr 19 februari 

woe 21 april 

 

 

Zet het alvast in uw agenda! 

 

 



 
 

  Kalender nieuwe schooljaar 

Binnenkort ontvangt u per mail de kalender voor het nieuwe schooljaar. 

Het eerste halfjaar zullen er in verband met corona nog geen voorstellingen zijn waar de ouders bij 

kunnen komen kijken. Voor de tweede helft van het schooljaar zullen wij ter zijner tijd kijken of 

het dan inmiddels verantwoord is om gezamenlijk de speelzaal in te gaan. 

 

Schooltuin 

In de zomervakantie hebben een aantal ouders 

de schooltuin goed verzorgd. Bedankt! De 

kinderen uit groep 5 mogen straks in de tuin 

gaan oogsten. Er zijn heel veel pompoenen 

waar we soep van kunnen maken voor alle 

kinderen.  

Wie zou een keer met een groepje kinderen uit 

groep 5 willen oogsten?  

Of misschien wilt u liever met de kinderen een 

keer gaan koken met groente uit de 

schooltuin? Meld u aan bij Bianca Wijnolts 

directie-md@jan-vermeer.nl 

  

 

Ventilatiesysteem op school 

In de klassen zullen wij zoveel mogelijk ventileren door ramen en deuren open te zetten.  

Helaas beschikken wij niet over een ander ventilatiesysteem. De komende maand laten we ons 

adviseren hoe we de klassen het beste kunnen ventileren. 

Zorg ervoor dat uw kind wat extra kleding op school heeft voor het geval het kouder wordt;  

een vest in de luizenzak is best een goed idee bijvoorbeeld! 

 

 

Mag een kind met een verkoudheid naar school en de BSO? 

Voor kinderen in groep 1 of 2 van de basisschool geldt dat zij bij een neusverkoudheid gewoon 

naar school en de BSO mogen, behalve: 

● als het kind ook koorts of andere COVID-19-klachten heeft; 

● als het kind ook een contact is van een patiënt met een bevestigde COVID-19-infectie; 

● als het kind ook een gezinslid heeft met klachten passend bij COVID-19. Dat  zijn: 

verkoudheidsklachten, hoesten, koorts (vanaf 38 graden), benauwdheid, en/of verlies van 

reuk of smaak. 

Voor kinderen in groep 3 of hoger gelden de normale regels voor thuisblijven: 

● bij verkoudheidsklachten of andere klachten die passen bij COVID-19 (neusverkoudheid, 

loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging, koorts vanaf 38 graden en/of plotseling 

verlies van reuk of smaak); 

● als het kind een gezinslid heeft met klachten (koorts en/of benauwdheidsklachten). 

Het RIVM heeft een handreiking bij neusverkouden kinderen opgesteld. De handreiking wordt 

regelmatig aangepast aan nieuwe ontwikkelingen en inzichten. 

mailto:directie-md@jan-vermeer.nl
https://lci.rivm.nl/langdurig-neusverkouden-kinderen


 
 

Waarom mogen kinderen onder de 6 jaar wel met verkoudheid naar school? 

Jonge kinderen zijn vaak verkouden en worden daarom nu vaak geweigerd op school omdat 

neusverkoudheid een klacht van COVID-19 kan zijn. Bij kinderen verloopt COVID-19 echter niet 

ernstig en hun rol in de verspreiding van COVID-19 lijkt beperkt te zijn. Daarom kunnen kinderen 

tot 6 jaar in groep 1 of 2 ook met een verkoudheid naar school of de BSO. 

Als mijn kind langdurig verkoudheidsklachten of hooikoorts heeft, kan het dan wel naar 

school? 

Als een kind elk jaar hooikoorts heeft of chronisch verkouden is, dan herkent u de klachten. Het 

kind mag dan gewoon naar school of de kinderopvang. Twijfelt u, of zijn de klachten anders dan u 

gewend bent? Houd het kind dan thuis tot de (nieuwe) klachten voorbij zijn of laat uw kind testen.  

Voor kinderen die in groep 1 of 2 zitten geldt dat zij bij een neusverkoudheid wel naar school en 

de BSO mogen. Zie hiervoor de bovenstaande vraag.  

Ik voel mij niet lekker, kan ik wel naar school?  

Leerlingen en personeel blijven thuis bij: neusverkoudheid, hoesten, moeilijk 

ademen/benauwdheid, plotseling verlies van reuk of smaak, of koorts boven 38°C. Blijf ook thuis 

als een gezinslid koorts heeft vanaf 38°C en/of benauwdheidsklachten. 

Kinderen in groep 1 of 2 kunnen bij verkoudheid gewoon naar school, behalve: 

● als het kind ook koorts of andere COVID-19-klachten heeft;  

● als het kind een contact is van een patiënt met een bevestigde COVID-19-infectie;  

● als het kind een volwassen gezinslid heeft met klachten passend bij COVID-19. Dat  zijn: 

verkoudheidsklachten, hoesten, koorts (vanaf 38 graden), benauwdheid, en/of verlies van 

reuk of smaak. 

 

Beslisboom en vragenlijst verkouden kinderen toelaten 

https://www.boink.info/nieuws/nieuwe-versie-beslisboom-neusverkouden-kind 

 

Beslisboom voor kinderen 0 t/m 12 jaar na terugkomst uit oranje of rood 

gebied 

https://www.boink.info/nieuws/beslisboom-voor-kinderen-0-t/m-12-jaar-na-terugkomst-uit-oranje

-of-rood-gebied 
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