
 

  

 

Nieuwsbrief 1        28 augustus 2020 
 

 

We hopen dat iedereen een fijne zomer heeft gehad, de zon heeft in ieder geval hard  

zijn best gedaan. 

 

 

En we hopen natuurlijk dat iedereen in goede gezondheid is! 

 

De leerkrachten hebben er al weer een week hard werken op zitten. Er heeft op gepaste 

afstand tot elkaar veel overleg plaatsgevonden en alles is weer in orde gebracht om op 

goede wijze het nieuwe schooljaar in te gaan. 

De school ziet er opgeruimd, schoon en uitnodigend uit. Er zijn nieuwe kasten in de klassen 

en in de bovenbouwgang staan mooie op maat getimmerde kasten voor de 

schoolbibliotheek. In de middenbouw staan de nieuwe rekenkasten met allerlei leuke 

rekenopdrachten klaar voor gebruik. 

Kortom we zijn er helemaal klaar voor, de kinderen zijn van harte welkom! 

 

Ouders mogen vanwege corona helaas nog steeds niet in school komen. 

Het halen en brengen zal dus hetzelfde als voor de zomervakantie gaan. 
Kom op tijd, tussen 8.15 en 8.40 uur en houd gepaste afstand van elkaar alstublieft! 

 

Na een vakantie in het buitenland 

Ouders, onderwijspersoneel en leerlingen kunnen net als iedereen in Nederland na een 

verblijf in het buitenland het dringende advies krijgen 10 dagen in thuis quarantaine te gaan 

bij terugkomst. Als dit advies geldt voor terugkomst uit een land, dan staat dit in het 

reisadvies van dat land van het ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ). Geldt het dringende 

advies voor thuis quarantaine voor u na een vakantie in het buitenland? Dan mag u niet op 

school of op het schoolplein komen. Op basis van haar zorgplicht voor de veiligheid op 

school mag een school personen wegsturen die dit advies niet in acht nemen. Kinderen 
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van 4 tot en met 12 jaar mogen wel naar school, de kinderopvang, buitenschoolse opvang 

en meedoen met sportactiviteiten. Zij blijven thuis bij gezondheidsklachten.  

Bij enige twijfel: HOUD U KIND THUIS! 

Want wanneer er meerdere leerkrachten ziek worden hebben wij geen vervanging en 

zullen we, nog afgezien van de eventuele nare gevolgen voor hen en hun naasten, 

waarschijnlijk de school moeten sluiten.  

 

Lees goed in het protocol met welke klachten kinderen niet naar school mogen komen! 

https://lci.rivm.nl/langdurig-neusverkouden-kinderen  

 

Ventilatie  

Wij volgende ventilatie richtlijnen van het RIVM. Ramen en deuren staan zoveel mogelijk 

open en het ventilatiesysteem staat aan. Houdt u er rekening mee dat het fris kan zijn in de 

klas. Een uitgebreide inspectie van het binnenklimaat zal in september gaan plaatsvinden. 

 

Geen informatieavond vanwege Corona 

Normaal gesproken zijn er in de tweede week van het nieuwe schooljaar 

informatieavonden. Omdat deze vanwege Corona niet door kunnen gaan heeft iedere bouw 

een informatiebrief gemaakt. Wellicht heeft u na het lezen van de informatie nog vragen, 

daarom organiseren wij per groep een vragenuurtje via ‘google meet’. U ontvangt hier een 

uitnodiging voor van één van de leerkrachten van uw kind(eren). 

 

Tractaties 

Bij een verjaardag is het leuk wanneer kinderen hun klasgenootjes een gezonde tractatie 

geven. Wij hebben besloten dat zij de overige leerkrachten echter geen tractatie meer 

hoeven te geven. Wel zullen de jarigen een grote kaart met felicitaties van de overige 

leerkrachten krijgen. 

 

Werkweek 
Gezien de huidige situatie in verband met Corona, hebben we helaas moeten besluiten de 

werkweek in september niet door te laten gaan. We gaan voor de mogelijkheid om in mei 

(18 tot 21 mei 2021) te gaan en bekijken in de loop van het schooljaar of het verstandig is 

dan te gaan.  
 

Gymlessen komend schooljaar. Ook voor groep 2! 
Ook dit jaar gaan we natuurlijk weer gymmen met alle leerlingen uit de midden- en 

bovenbouw. Dit doen we weer op woensdag en op vrijdag. Op bijgevoegde afbeelding is te 

zien wat de voorschriften zijn voor de lessen. Daarbij moet ook nog een handdoek voor de 
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midden- en bovenbouw. Zij gaan na de gym weer verplicht onder de douche. Geen gebruik 

van shampoo.  

Voor de bovenbouw zijn gymschoenen vanaf dit schooljaar verplicht. Let op dat dit wel 

zaalschoenen zijn met een witte zool. Dit is voor de leerlingen prettiger bij de spelsporten 

en bijvoorbeeld het touwklimmen. De komende lessen zal ik daar de leerlingen op 

attenderen. Groep 2 tot en met 5 hoeven nog geen gymschoenen in verband met de 

ontwikkeling van de voetspieren. Uiteraard mogen deze leerlingen op medische gronden 

ook gebruik maken van schoenen.  

 

Verder komt een deel van een lang gekoesterde wens in vervulling. De leerlingen uit groep 2 

gaan op woensdag ook gymmen in de grote zaal bij Meester Richard. Zij mogen in hun 

ondergoed, maar gymkleren mag natuurlijk ook. Ze gaan nog niet douchen na de gym.  

 

Groetjes, 

Richard 

 

 

Een prettig weekend! 

Het team Jan Vermeer 
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