
 
 

 

 

Nieuwsbrief 20               14 juli 2020 

 

Fijne zomervakantie  

Dit jaar moest er voor iedereen een extra schepje bovenop! Ouders aan het werk als leerkracht, 

leerkrachten aan het werk om thuisonderwijs te realiseren, kinderen zonder klasgenoten aan het 

werk! Het was een leerzaam jaar voor iedereen, wat iedereen stof tot nadenken heeft gegeven. 

Wij zijn als team geïnspireerd om na de vakantie weer hard aan het werk te gaan, om samen 

iedere dag het onderwijs beter te maken voor de kinderen op onze school. 

We willen dan ook alle ouders en kinderen bedanken voor dit speciale jaar wat we niet snel zullen 

vergeten. Bedankt! 

 

Op maandag 31 augustus hopen we u allen uitgerust en zongebruind terug te zien voor de eerste 

dag van het nieuwe schooljaar. Wij wensen iedereen alvast een hele fijne zomervakantie! 

 

 Schoolfotograaf bestellingen 

U heeft via school een inlogfolder ontvangen  met een unieke inlogcode en wachtwoord.  

U gaat naar deze website : www.schoolfotojr.nl , rechtsboven ziet u staan : online inloggen (het 

kan zijn dat het op sommige mobiele telefoons niet lukt om in te loggen, gebruikt u dan een vaste 

computer of tablet).U logt in met uw inlogcode en wachtwoord. Er is een grote verscheidenheid 

aan foto’s en gadgets te bestellen evenals, sinds kort, grappige mondkapjes. 

U betaalt eenvoudig en veilig online, daarvan krijgt u direct een bevestiging en uw bestelling zal 

binnen een week aan u geleverd worden op uw huisadres. 

Let op ! indien u de inlogfolder kwijt bent is het niet mogelijk om een nieuwe aan te vragen ! 

Indien u vragen over uw bestelling of uw betaling heeft kunt u zich wenden tot onze helpdesk: 

0320-275211 of 0320-275200 , mailen kan naar: helpdesk@schoolfoto-online.nl 

Met vriendelijke groet,Karin Jense 

 

Studiedagen en administratiedagen 

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

ontwikkeling van de school. Volgend 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.  

http://www.schoolfotojr.nl/


 
 

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

starten aan 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 14 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 

 

 

Kippen 

We zijn nog op zoek naar iemand die de 3e en 4de week van de zomervakantie ( 3 augustus tot 

12 augustus) voor de kippen wil zorgen. Het is niet veel werk. De kippen willen graag 3 keer per 

week nieuw voer en water. Als beloning leggen ze eieren die meegenomen mogen worden naar 

huis.  

Wie zou dit willen doen? Informatie bij Bianca Wijnolts directie-md@jan-vermeer.nl 

 

 

Halen en brengen volgend schooljaar 
Na de zomervakantie mogen de ouders nog niet in de school tijdens het halen en brengen.  

Wel willen we de haal- en brengtijden iets meer op elkaar afstemmen. 

 

Onderbouw 

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

Dit kan voor alle 3 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 

MBE 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. 

 
Na de zomervakantie gaan we er met het team over nadenken hoe we jullie, de ouders, in de klas 

uit kunnen nodigen om toch werk van de kinderen te zien.  

mailto:directie-md@jan0vermeer.nl


 
 

 

Zomerschool (17 tot 28 augustus) 

Scholen in het basisonderwijs krijgen extra geld voor het bieden van hulp en maatwerk voor 

kinderen die door de maatregelen rondom de coronacrisis extra ondersteuning nodig hebben.  

Het kabinet maakt hiervoor €244 miljoen vrij.  

 

Wij willen een groepje kinderen in de zomervakantie extra ondersteuning geven zodat zij het 

nieuwe schooljaar goed kunnen beginnen. Ook na de zomervakantie is er onder schooltijd wat 

extra begeleiding voor deze kinderen. 

 

Wij hebben uit iedere bouw 10 kinderen gekozen die voor deze zomerschool en extra 

ondersteuning na de zomervakantie in aanmerking komen.  

 

De leerkrachten hebben inmiddels contact met u opgenomen als u kind hiervoor uitverkoren is. 

Vergeet niet het contract ondertekend mee terug naar school te geven. 

 

 



 
 

 

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. 

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. 

 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen/afspraak-maken


 
 

 

 


