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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 de afgelopen week alweer hard gewerkt om
alles voor te bereiden voor het nieuwe schooljaar. Wij hebben er weer zin in!

Brengen en halen
Ouders mogen nog niet in de school maar wel op het schoolplein bij het brengen en ophalen van
de kinderen.

Onderbouw
De kinderen worden nog steeds via de achterkant van de klassen gebracht.
De leerkrachten staan bij de deur van de klas en u kunt uw kind tot aan de deur brengen.
De ouders van de kinderen (1 ouder per kind) die aan het wennen zijn, of kinderen die nieuw zijn
omdat ze van een andere school komen, mogen de eerste week mee naar binnen. Dit geldt ook
voor kinderen die net 4 jaar zijn geworden.
Dit kan voor alle drie de klassen tussen 8.15 en 8.30u.
We vragen u in de middag om pas om 14.00u het schoolplein op te komen om uw kind weer bij de
deur van de klas op te halen.

Middenbouw
De leerkrachten van de middenbouw halen de kinderen ‘s ochtends op het schoolplein op.
MBE om 8.15u
MBD om 8.20u
MBF om 8.25u
Er zal iedere dag iemand van het team op het plein staan om toezicht te houden tussen 8.15u en
8.30u.
De ouders van de nieuwe kinderen (1 ouder per kind) in de middenbouw mogen de eerste week
meelopen tot aan de klas. We vragen deze ouders wel om een mondkapje te dragen en de handen
bij de voordeur te desinfecteren.

In de middag lopen de leerkrachten weer met de kinderen mee naar buiten om 14u.



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.
De ouders van de nieuwe kinderen (1 ouder per kind) in de bovenbouw mogen de eerste week
mee naar de klas lopen. We vragen deze ouders wel om een mondkapje te dragen en de handen
bij de voordeur te desinfecteren.

In de middag lopen de leerkrachten weer met de kinderen mee naar buiten om 14u.

Kom op tijd en houd gepaste afstand alstublieft!

Informatieavond
In de tweede schoolweek is er in iedere klas een informatieavond.
Voor alle ouders is het zeer raadzaam om deze avond bij te wonen, zeker voor de ouders van de
leerlingen die voor het eerst in de betreffende bouw zitten.
Op deze avond krijgt u een impressie van een schooldag en een overzicht van wat er in een jaar
gedaan wordt. Wij geven de ouders onder andere uitleg over de werkbladen, planning, het
kosmisch onderwijs en de montessori materialen, de leesmethode, het maken van werkstukken,
de werkweek, enzovoort.

Helaas is het nog niet mogelijk om met alle ouders tegelijk in een lokaal aanwezig te zijn. We
kunnen geen 30 ouders op 1,5 meter in het lokaal kwijt. Daarom hebben we er voor gekozen om
in ieder geval de ouders (1 ouder per kind) van de nieuwe kinderen in de midden- en bovenbouw
fysiek uit te nodigen. Wanneer er ouders verhinderd zijn zullen we u volgende week in een aparte
mail laten weten hoe de andere ouders de informatie krijgen (via mail of online)

De onderbouwgroepen zijn nu nog niet zo groot; hier kunnen we wel van elk kind één ouder
ontvangen.

Houd de volgende datum vast vrij, de tijden worden volgende week bekend gemaakt:

OBD, OBE, OBF dinsdag 7 september

MBD maandag 6 september
MBE en MBF dinsdag 7 september

BBD, BBE, BBF dinsdag 7 september

Biebboek
De kinderen hebben voor de vakantie de leesboeken uit de schoolbieb in moeten leveren.
Wilt u uw kind in de middenbouw en bovenbouw een leesboek meegeven voor de eerste
schoolweek? Niet alle kinderen kunnen tegelijk in de eerste week naar de schoolbieb. Alvast
bedankt.

Luizencontrole
Dringend verzoek: controleer uw kind(eren) op luizen voordat ze weer naar school komen.
De luizenouders zullen pas later in het jaar weer alle klassen komen controleren.



Alvast bedankt!

Een nieuw gezicht

Mijn naam is Michelle de Wit, ik ben 27 jaar oud en
woon in Delft. In 2013 heb ik mijn diploma
Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker behaald.
Hierna acht jaar met kinderen van 0 tot 4 jaar
gewerkt op kinderdagverblijven.
Dit jaar ben ik benaderd om in de ochtenden op
school aan de slag te gaan als onderwijsassistent in
de middenbouw. En de middagen werkzaam te zijn
op de BSO Marie in de bocht. Hierin zag ik een leuke
en afwisselende uitdaging! Mijn werkdagen zullen zijn
van maandag tot donderdag.
Mochten er nog vragen zijn, stel ze gerust!
Groetjes Michelle de Wit

Vakantierooster schooljaar 2021-2022

Vakantie week van t/m

Herfstvakantie 42 18-10-2021 22-10-2021

Kerstvakantie 52 t/m 1 27-12-2021 7-1-2022

Voorjaarsvakantie 9 28-2-2022 4-3-2022

Goede vrijdag en Pasen 15-16 15-4-2022 18-4-2022

Meivakantie 17 t/m 18 25-4-2022 6-5-2022

Hemelvaart 21 26-5-2022 27-5-2022

2e Pinksterdag 23 6-6-2022 6-6-2022

Zomervakantie 28 t/m 33 11-7-2022 19-8-2022

Studiedagen en administratiedagen

Studiedagen
De school organiseert een aantal studiedagen per jaar om de deskundigheid van het  team
te vergroten. Alle kinderen zijn vrij op een studiedag.

Studiedagen (de kinderen zijn deze dag vrij)
● vrijdag 17 september 2021
● donderdag 25 november 2021
● maandag 30 mei 2022
● woensdag 22 juni 2022

Administratiedagen
Op administratiedagen werken de leerkrachten aan de administratie van de groep.



Ze  analyseren onder andere de toetsen, bereiden de gesprekken met ouders voor, schrijven
handelingsplannen voor individuele kinderen. De leerkrachten kunnen deze dagen zelf  invulling
geven aan hun administratieve werkzaamheden. De kinderen zijn ook op deze dagen  vrij.

● maandag 25 oktober 2021
● vrijdag 25 februari 2022
● dinsdag 7 juni 2022

Margedag
Per schooljaar is er één margedag beschikbaar. Deze dag kan ingezet worden voor  calamiteiten
zoals ijsvrij, wateroverlast, etcetera. Wanneer deze dag gedurende het  schooljaar niet gebruikt
wordt, hebben de kinderen vrij op:

● vrijdag 8 juli 2022

Dan begint de zomervakantie dus een dagje eerder!
Dit wordt in de één na laatste nieuwsbrief gecommuniceerd.

Zet het allemaal alvast in uw agenda zodat u niet voor verrassingen komt te staan!

Informatie van de rijksoverheid - corona
Kinderen met verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn) mogen
vanaf 12 juli 2021 weer naar school. Zij blijven wel thuis bij koorts, benauwdheid of veel hoesten.
En ook hier geldt: bij twijfel blijf je thuis.
Met behulp van de beslisboomkunt u zelf bepalen of uw kind naar school kan of thuis moet blijven.

Testen van kinderen jonger dan 12 jaar wordt dringend geadviseerd als:
• het kind verkoudheidsklachten heeft (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn),
• de klachten niet (alleen) bestaan uit verkoudheidsklachten (bijv. als er ook sprake is van
hoesten, koorts en/of benauwdheid), of het kind anderszins ernstig ziek is,
• er een indicatie is in het kader van een bron- en contactonderzoek,
• het kind deel uitmaakt van een uitbraakonderzoek. Kinderen die getest worden, blijven thuis
totdat de uitslag bekend is. Voor meer informatie en beslisbomen over thuisquarantaine bij
kinderen, zie: lci.rivm.nl/langdurig-neusverkouden-kinderen

Thuisquarantaine na verblijf in het buitenland
Zie voor meer informatie:
rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronaviruscovid-19/reizen-en-vakantie en nederlandwereldwijd.nl.
Geldt het dringende advies voor thuisquarantaine, dan mag diegene 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.

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/nieuwe-versie-beslisboom-neusverkouden-kind


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

