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Start  
De vakantie is al weer voorbij. We hopen dat iedereen ondanks de beperkingen een fijne vakantie heeft 
gehad. Maandag beginnen we weer! We wensen iedereen een heel goed nieuw schooljaar!  
 
Met de nog steeds geldende protocollen voor het onderwijs, denken we toch weer te kunnen gaan werken 
met ons eigen onderwijsconcept: het werken in units. Gelukkig telt ‘de anderhalve meter afstandsregel’ 
alleen voor volwassenen. We denken dus dat we prima ‘normaal’ kunnen gaan werken. Het zal best even 
wennen zijn voor zowel de leerkrachten als de kinderen, maar het gaat vast lukken. Als team hebben we er 
ontzettend veel zin in! We gaan ervoor! 

 

Juf Roos 
U herinnert zich vast nog wel de dag van de Koningsspelen, waarop juf Roos haar knie voor een tweede 
keer flink blesseerde. Inmiddels is duidelijk geworden dat alleen een operatie zicht geeft op een volledig 
herstel van de knie. Dat gaat a.s. maandag gebeuren. Het is niet leuk om het begin van het schooljaar te 
moeten missen, maar de kans om meteen na de vakantie geopereerd te kunnen worden, moest Roos 
natuurlijk met beide handen aangrijpen. Het is nog niet helemaal duidelijk hoelang Roos uit de running is. 
Dit hangt af van de conditie van de knie, wat pas tijdens de operatie helemaal duidelijk wordt. We wensen 
Roos heel veel sterkte en een voorspoedig herstel.  
Gelukkig kan juf Henriëtte Vledder, u allen bekend, invallen tijdens Roos’ afwezigheid.  

 

Vakantieherinneringen 
Na de vakantie vertellen we elkaar altijd onze vakantieverhalen. Maar het is ook leuk om te zien waar 
iedereen is geweest in de vakantie. Maak een mooie collage, neem wat tastbaars mee of …….. We 
versieren de gang ermee!! Het zou toch erg leuk zijn als er dit jaar van iedereen iets komt te hangen. Ook 
thuisblijvers hebben zo hun vakantieherinneringen. Maak er wat moois van, zodat we samen kunnen 
nagenieten. 

 

Corona protocol 
Het coronaprotocol is gewijzigd. In de bijlage vindt u het gehele protocol voor het onderwijs. Erg 
uitgebreid en ook geldend voor leerkrachten. Ook is de beslisboom voor wel of niet naar school gaan 
bijgevoegd. Wel verstandig deze helemaal door te lezen tot het eind.  
De belangrijkste wijziging bij het bepalen of uw kind wel of niet naar school mag, vindt u hieronder. 
 
 



Uitwerking thuisblijfregels - leerlingen  
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. 
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.  
 
Neemt u bij twijfel altijd even contact op met school. Overigens ook, maar dat is vanzelfsprekend, als er 
corona(klachten) binnen het gezin worden geconstateerd. Korte lijntjes werken altijd het best. 

 

Ouders in de school 
Hoewel we u allemaal, als ouders, maandagochtend heel graag persoonlijk in school zouden willen 
begroeten, is dit, vanwege de coronaprotocollen, helaas niet mogelijk. We vinden het, waarschijnlijk net 
als u en de kinderen, ontzettend vervelend, maar als iedereen de school binnenkomt, lukt het niet de 
anderhalve meter regel te handhaven. Voor de jongste kinderen en de kinderen die dit jaar naar een 
andere unit verhuizen, kan het best lastig zijn, zeker na het vorig schooljaar, waarin alle kinderen steeds 
alleen in hun eigen lokaal hebben gebivakkeerd. Daarom hebben we bedacht dat alle ouders van de 
jongste kleuters, de ouders van groep 3 ( in delen) en de ouders van groep 5, maandag hun kinderen in het 
lokaal mogen brengen. De andere ouders zijn op een andere dag de komende week en ook de daarop 
volgende week van harte welkom in school. Hiervoor hebben we een rooster gemaakt! (zie hieronder) 
Onderling ruilen mag natuurlijk, maar wilt u dat dan wel even doorgeven. We denken dat dit gezien de 
omstandigheden de  beste oplossing is. De kinderen van groep 1 t/m 6 komen door de hoofdingang 
binnen; de kinderen van groep 7 en 8 door de zijingang. Na deze eerste weken hopen we dat alles 
natuurlijk zal verlopen als iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt.  

 

Verdeling groepen en leerkrachten volgend schooljaar: 
 
Formatie 2021/2022 

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 

Annemieke Annemieke   Annemieke Annemieke Gerjanneke 

Roos Roos Roos Mariëlle  Roos 

Unit 2 Unit 2 Unit 2 Unit 2 Unit 2 

Joris Willianne  Willianne Betty  Willianne 

Mariëlle  Mariëlle  Joris Joris Joris  

    Unit 1 en 2:  
Mariëlle (1x 14 
dgn.) 

Extra: Extra: Extra: Extra: Extra    

Stagiaire (unit 2) Stagiaire (unit 2) stagiaire  
(3 t/m 8) 

stagiaire (3/4)  

Stagiaire (unit 
1a) 

    

 

 



Een broertje 
Op 20 juli in de vakantie is Stan, broertje van Liza geboren. We feliciteren Liza, Jeffrey en Carien van harte 
met de komst van dit kleine jongetje. Wat een wonder van leven! Op het kaartje staat: Samen lachen, 
samen spelen, samen met jou alles delen! We wensen het gezin de Graaf heel veel goeds en geluk samen.  

Jarig! 
Op de eerste schooldag van het jaar is Ninthe jarig. Van harte gefeliciteerd, Ninthe. Een heel 
fijne dag gewenst en een gelukkig nieuw levensjaar! 

 
 

Agenda  

maandag 23 augustus eerste schooldag 

woensdag 25 augustus hoofdluiscontrole 

 
 
Rooster ouders: 
 
maandag 23 augustus: 

- ouders groep 1 
- ouders groep 3 (8.15 uur): ouder/verzorger van Tycho B, Ruben, Sebastian en Tycho v.d. H. 
- ouders groep 3 (8.25 uur): ouder/verzorger van, Jurre, Karolien en Christianne 
- ouders groep 5 

 
dinsdag 24 augustus  

- ouders/verzorgers groep 2 
 
dinsdag 24 augustus en donderdag 2 september 

- ouders/verzorgers achternaam A t/m D 
 
woensdag 25 augustus en dinsdag 31 augustus 

- ouders/verzorgers achternaam E t/m F 
 
donderdag 26 augustus en maandag 30 augustus   

- ouders/verzorgers achternaam G t/m P 
 
vrijdag 27 augustus en woensdag 1 september 

- ouders/verzorgers achternaam S t/m V 
 

Iedereen nog een fijne voortzetting van het weekend gewenst, met hartelijk groet, namens het team, 

Betty Lok-Zelhorst (directeur) 

 


