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Na zes weken zomervakantie gaat maandag de school weer open. We hopen dat iedereen

een fijne vakantie gehad heeft en dat alle kinderen weer zin hebben om naar school te gaan.

En nu maar hopen dat het een ‘normaal’ jaar gaat worden. Maar ja, wat is normaal ook al

weer?

Wij hopen in ieder geval het hele jaar fysiek onderwijs te kunnen geven en een rijk

ontwikkelings- (onderwijs)aanbod neer te zetten met zo min mogelijk beperkingen voor de

kinderen, net zoals in de laatste schoolweken voor de vakantie.

Het team van Jan Vermeer is er in ieder geval helemaal klaar voor. Er is de laatste week hard

gewerkt om voor de kinderen weer een fijne werkomgeving te creëren en daar zijn we trots

op.

Voor ouders en leerkrachten zullen er helaas nog wel steeds beperkingen gelden. Voor hen

moet de anderhalve meter maatregel nog in acht genomen worden. Dit betekent dat het

haal- en brengrooster van verleden jaar nog steeds van kracht blijft.

OB

De kinderen van de onderbouw worden dus weer bij de schuifdeur van de klas afgezet en

opgehaald.

MB

In de  middenbouw mogen de kinderen  de eerste dag ook door hun ouders naar de

tuindeur van hun klas gebracht worden. In de dagen daarna zal er afscheid bij het hek

genomen worden. Voor een kind dat wat langer de tijd nodig heeft om zelfstandig vanaf het

hek naar de klas te gaan zal het de eerste weken toegestaan zijn dat er een ouder meeloopt

naar de deur.

BB

In de bovenbouw kunnen kinderen vanaf het hek meteen naar hun klas lopen. Ook hier

geldt dat welzijn voorop staat, dus als het echt nodig is mag er de eerste week een ouder

meelopen.



Na schooltijd zullen de leerkrachten zoveel mogelijk met de kinderen mee naar buiten lopen

zodat ouders en leerkrachten toch nog wat contact kunnen hebben.

Individuele gesprekken tussen leerkracht(en) en ouder(s) kunnen gelukkig wel weer op

school plaatsvinden.

En we hebben natuurlijk Parro.

Vanaf 8.15 uur mogen de kinderen ‘s ochtends de school in.

Wilt u er op letten dat de bovenbouwers in ieder geval om 8.30 uur in de klas aanwezig zijn

(dus op zijn laatst 8.25 het hek doorgaan). De kinderen uit de onder- en middenbouw mogen

op zijn laatst om 8.40 door het hek naar binnen gaan.

De informatiebijeenkomsten van de bouwen

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

Omdat deze vanwege Corona nog steeds niet door kunnen gaan (de klassen zijn niet groot

genoeg om de anderhalve meter afstand aan te kunnen houden) 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).

Gymlessen komend schooljaar.

Helaas heeft Richard aan het einde van de vakantie een ongeval gehad waardoor hij aan zijn

schouder geopereerd wordt. Hierdoor zal hij geruime tijd uit de roulatie zijn. We zijn naarstig

op zoek naar vervanging maar waarschijnlijk zullen we dat de komende week nog niet rond

hebben en zullen we daarom de eerste week in plaats van gym te hebben vaker en langer

naar buiten gaan of een andere bewegingsactiviteit hebben.

We houden u natuurlijk via Parro op de hoogte hoe het na de eerste week opgelost zal

worden.

Wat dit jaar nieuw is dat de kinderen op vrijdag in jaargroepen gaan gymmen. Dus alle groep

3 kinderen met elkaar en alle groep 4 kinderen met elkaar enz. Hierdoor kunnen kinderen

met vrienden gymmen die normaal gesproken in een andere klas zitten en dit biedt

leerkrachten de gelegenheid  om op dat moment een op maat gesneden les of activiteit aan

de overige kinderen te geven.

Het oorspronkelijke rooster staat hieronder maar wellicht zal dit tijdens de periode dat

Richard er niet is dus aangepast moeten worden.



Woensdag
8:30  -   9:15 BBB
9:15  - 10:00 BBA

10:00  - 10:45 BBC

11:00 -  11:45 MBB
11:45 -  12:30 MBA
12:30 -  13:15 MBC
13:15 -  14:00 groep 2

Vrijdag
8:30 -   9:15 groep 2
9:15 - 10:00 groep 3

10:00 - 10:45 groep 4
10:45 - 11:30 groep 5

11:45 - 12:30 groep 6
12:30 - 13:15 groep 7
13:15 - 14:00 groep 8

Op bijgevoegde afbeelding is te zien wat de voorschriften zijn voor de lessen.

Daarbij moet ook nog een handdoek voor de

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. 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.

De leerlingen uit groep 2 gaan op woensdag en

vrijdag ook gymmen in de grote zaal. Zij mogen

in hun ondergoed, maar gymkleren mag

natuurlijk ook. Ze gaan nog niet douchen na de gym.



Corona en onderwijs

Wilt u meer weten over de corona maatregelen in het basisonderwijs zie dan:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/onderwijs-en-kinderopvan

g/basisonderwijs-en-speciaal-onderwijs

Een fijn weekend en op

naar een mooi schooljaar!

Het team Jan Vermeer
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