
 

 

 

NIEUWSBRIEF 

Schooljaar 2020/2021, nummer 1, 14 augustus 2020 

 
 
Welkom  
De eerste nieuwsbrief van dit schooljaar met een aantal belangrijke mededelingen. In de eerste plaats 
hopen wij dat jullie allemaal een fijne en mooie zomervakantie hebben gehad. Deze week zijn alle 
medewerkers de gehele week druk bezig geweest met de voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar. Wij 
hebben er in ieder geval heel veel zin in om er een topjaar van te maken.   
 

COVID 19 richtlijnen  
Gezien de actuele situatie (met een oplopend aantal besmettingen in onder andere Amsterdam en 
Rotterdam) wordt het beleid, dat voor de zomervakantie is ingezet, gehandhaafd. De school volgt hierbij 
het protocol van de PO-Raad (https://po.lesopafstand.nl/lesopafstand/protocollen). Dit protocol is 
uitgewerkt in de richtlijnen voor de scholen van AWBR en gelden tot aan de herfstvakantie 2020  
 

 Dat betekent onder meer:   
• Uiterst terughoudend zijn met evenementen, uitjes, excursies etc.   
• Geen schooltuinen  
• Geen externen in de school waar dit niet noodzakelijk is voor het onderwijsproces    
• Geen ouders in de school, ook geen ouders van de Voorschool, ook niet in het speellokaal en ook niet met 
inachtneming van speciale extra maatregelen. TSO-medewerkers zijn wel toegestaan.   
• Rondleidingen en informatieavonden (bijvoorbeeld voor groep acht): bij voorkeur online, anders in kleine 
groepen en volledig coronaproof (dus op afstand) georganiseerd.   
 

Leerlingen die terugkeren uit ‘oranje’ gebieden   
Op dit moment geldt dat mensen die terugkeren uit ‘oranje’ (ofwel risico-) gebieden in het buitenland van 
de landelijke overheid het dringende advies krijgen twee weken in quarantaine te gaan. Het voornemen 
van het kabinet is dit verplicht te stellen (waarbij mogelijk de quarantainetijd wordt ingekort tot tien 
dagen). In afwachting hiervan nemen wij het huidige beleid over en adviseren leerlingen en hun gezinnen 
dus dringend om twee weken in quarantaine te gaan vanaf het moment van thuiskomst uit een ‘oranje’ 
gebied. Welke gebieden dit zijn is te vinden op de website van Buitenlandse Zaken(als 
voorbeeld):   https://www.nederlandwereldwijd.nl/landen/spanje/reizen/reisadvies  
 

Traktaties  
In het kader van alle maatregelen rond COVID-19 zijn traktaties (zelf gemaakt of verpakt) niet toegestaan.   
 

Reserveren TSO  
Aangezien de oude schooltijden worden gehanteerd, gaat de Tussen Schoolse Opvang (TSO) ook van 
start. Wanneer u uw kind gebruik laat maken van de TSO dient u de overblijfdagen voor uw kind 
via www.tso-assistent.net opnieuw te reserveren. Zie ook de mail die u deze week heeft ontvangen van 
TSO-assistent.   
 
Schooltijden  
Voor de zomervakantie heeft u in de Nieuwsbrief kunnen lezen dat wij in schooljaar 2020-2021 de ‘oude’ 
schooltijden weer gaan hanteren. Wellicht ten overvloede, maar toch, hierbij de schooltijden:   
 

 



Maandag  08:30-11:45  12:45-15:00  

Dinsdag  08:30-11:45  12:45-15:00  

Woensdag  08:30-12:40  

Donderdag  08:30-11:45  12:45-15:00  

Vrijdag  08:30-12:40  

  
  
           
 

Welke ingang ook alweer?  
De volgende ingang(en) zullen door de kinderen worden gebruikt:  
 

Van Hogendorpplein:  
Groepen 1/ 2A en B en groep 3: in-/uitgang via het groene speelplein.  
Groepen 4/5 t/m 8: door de 2 deuren aan de kant van het van Hogendorpplein  
 

Van Hallstraat:  
Groepen 1/ 2F, 1/ 2G en groep 3/ 4 gaan door de lokaaldeur aan de kadekant  
Groepen, 5, 6/7 en 8 gaan via de voordeur.  
Ouders komen niet op het plein voor de ingang, maar blijven buiten het hek.   
 

Communicatie met de ouders  
In de volgende nieuwsbrief brengen wij u op de hoogte hoe wij de communicatie in deze Coronaperiode 
willen gaan optimaliseren.   
 


