Den Haag, 26 augustus 2021

Maandag a.s. gaat de school, na een hopelijk voor iedereen prettige zomervakantie, weer
van start. Alle ruimtes zijn weer schoon, de lokalen zijn weer bijna volledig ingericht en
de materialen hebben een plekje in de klas gekregen. Wij hebben zin om weer aan de
slag te gaan en we hopen jullie kind(eren) ook!
Om de heropening vanaf maandag a.s. in goede banen te leiden, is het belangrijk om
onderstaande informatie met u te delen.
Richtlijnen basisonderwijs
Het Coronavirus is helaas nog niet verdwenen uit onze maatschappij. Ondanks het feit
dat er allerlei opvattingen zijn over maatregelen en de effectiviteit daarvan, blijven wij
dicht bij de maatregelen van de Rijksoverheid. Het protocol voor het basisonderwijs is
onlangs met ons gedeeld en dat is onze leidraad om de start van het nieuwe schooljaar
vorm te geven.
Voorzorgsmaatregelen
Het blijft van belang dat we ons houden aan de basisregels.
• Volwassenen houden 1,5 meter afstand tot elkaar; voor de kinderen geldt dit niet.
• Iedereen (volwassenen en kinderen) reinigt regelmatig zijn/haar handen.
• Hoesten en niezen in de ellenboog.
• We schudden geen handen.
• We gebruiken papieren zakdoekjes en handdoekjes en gooien deze na gebruik
meteen weg.
• We hebben extra aandacht voor hygiëne en schoonmaak.
Mag mijn kind met een verkoudheid naar school?
Voor alle kinderen van de basisschool geldt dat zij bij een neusverkoudheid naar school
mogen, behalve:
• Als het kind koorts heeft, veel hoest of benauwdheidsklachten heeft. Bij twijfel
blijft een kind thuis. Het advies om uw kind te laten testen blijft van kracht.
• Als het kind positief getest is.
• Als een huisgenoot van het kind positief getest is.
Als het kind een nauw contact is van een patiënt met een bevestigde COVID-19
infectie.
Als een kind gedurende de dag klachten krijgt, nemen wij contact met u op en zullen wij
u vragen uw kind op te halen.
Positief getest
Laat u uw kind testen? Dan vernemen wij graag de uitslag van u.
Wanneer een kind, maar ook een leerkracht, positief test op COVID-19, dan is er altijd
contact met de GGD. Zij geven richting aan de vervolgstappen. Vervolgens bespreekt de
directie met het bestuur wat voor de veiligheid van de kinderen en van onze
medewerkers besloten moet worden. Kunnen de kinderen of de leerkracht(en) naar
school blijven komen of is er toch een quarantaineperiode nodig?
Bent u in een gebied geweest met een negatief reisadvies?
Iedereen die terugkomt uit een land met een oranje of rood reisadvies, wordt dringend
geadviseerd 10 dagen in quarantaine te gaan. Wij vernemen graag via de schoolapp van
u als uw kind(eren) niet naar school kan/kunnen komen.
Ouders niet in de school en in de klas
Omdat volwassenen nog immer onderling de 1,5 m afstand in acht moeten nemen,
kunnen we, gezien het grote aantal ouders, u nog niet toelaten op het schoolplein en in
het schoolgebouw. U mag als ouder/verzorger daarom maandag a.s. niet het schoolplein
op of het schoolgebouw in als u uw kind(eren) naar school brengt of komt ophalen.

U neemt afscheid van uw kind(eren) voordat zij het schoolplein op of het schoolgebouw
in gaan. Bij alle ingangen zijn voldoende leerkrachten aanwezig om de kinderen naar het
juiste lokaal te begeleiden.
Als de richtlijnen m.b.t. de onderlinge 1,5 m afstand veranderen, zullen wij u informeren
over wat dit betekent voor het toelaten van ouders op het schoolplein en in de school.
In- en uitgangen
Voor beide locaties is een tekening waarop voor elke groep is aangegeven welke in- en
uitgang gebruikt moet worden. Kijk hier voor de plattegrond van de Eksterhof en van de
Weidevogellaan.
Alleen op deze wijze is er voldoende spreiding mogelijk op het terrein rondom de school.
Bij het in- en uitgaan van de school zijn voldoende collega’s aanwezig om de kinderen
naar binnen en/of buiten te begeleiden.
Groep 1/2: Bij het uitgaan van groep 1/2 lopen de kinderen van groep A en B naar u
toe als de leerkracht de ouders heeft gezien. De overige kinderen zullen via de deur van
het lokaal naar buiten gaan.
Groep 3: Om aan deze locatie te wennen zal deze jaargroep t/m 10 september a.s. om
14.40 uur uit gaan en tevens loopt de leerkracht met de kinderen mee naar buiten en
draagt de kinderen daar aan u over.
Wanneer uw zoon/dochter uit groep 3 na schooltijd naar de BSO van 2Samen gaat, dan
wordt hij/zij de eerste 2 weken van het schooljaar (t/m 10 september a.s.) om 14.35 uur
opgehaald uit de klas. Zo weet uw zoon/dochter hoe hij/zij nà 10 september a.s.
zelfstandig over het schoolplein naar de BSO zal lopen.
De kinderen die naar andere BSO’s gaan, worden in de aula opgevangen door de
medewerkers van de verschillende organisaties.
Groep 4 t/m 8: Bij het uitgaan van de school lopen de kinderen van groep 4 t/m 8
zelfstandig via de voor hen geldende uitgang naar buiten.
Bespreek het bovenstaande met uw kind(eren) en spreekt u met uw kind(eren) een plek
af waar u elkaar ontmoet als de school uitgaat.
Kom op tijd
Wij moeten erop kunnen rekenen dat uw zoon en/of dochter op tijd in de klas is/zijn. De
leerkrachten beginnen de dag op tijd. Er is 10 minuten inloop na de 1ste bel. Als de 2de bel
gaat, moeten de kinderen in de klas zijn.
Ook moeten wij erop kunnen rekenen dat u uw zoon en/of dochter op tijd ophaalt. De
kinderen zullen bij het gaan van de bel hun spullen pakken en zo snel als mogelijk naar
buiten gaan.
Schooltijden
Eksterhof (EH)
Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
8.15 uur start schooldag
Vanaf 8.05 uur kan uw zoon/dochter naar binnen
14.30 uur einde schooldag
Op woensdag
8.15 uur start schooldag
12.00 uur einde schooldag

Vanaf 8.05 uur kan uw zoon/dochter naar binnen

Weidevogellaan (WL)
Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
8.30 uur start schooldag
Vanaf 8.20 uur kan uw zoon/dochter naar binnen
14.45 uur einde schooldag
Op woensdag
8.30 uur start schooldag
12.15 uur einde schooldag

Vanaf 8.20 uur kan uw zoon/dochter naar binnen

Kom lopend of kom op de fiets naar school
Wij vragen u om lopend of op de fiets naar school te komen. Kunt u echt uw kind niet
lopend of op de fiets naar school brengen of ophalen, dan vragen wij u de doorstroom te
bewaren en uw auto juist te parkeren en niet midden op de weg te blijven wachten.
Laat oudere kinderen zoveel mogelijk alleen naar school komen en naar huis gaan. Hoe
minder volwassenen elkaar kunnen ontmoeten, hoe beter.

Contact met ouders
Momenteel worden alleen belangrijke oudergesprekken op school gevoerd.
Het is van belang dat wij u informeren over opvallende zaken m.b.t. uw kind en wij
vragen u om ons te informeren als u iets opvalt aan uw kind. Wilt u contact met de
leerkracht, stuurt u dan een email naar de leerkracht. U vindt op de schoolsite op elke
klassenpagina het emailadres van de leerkracht(en).
Een leerkracht zal u zelf uitnodigen voor een gesprek of neemt telefonisch contact met u
op als dat nodig is.
Informatieavond
De informatieavond zoals we die gewoonlijk in de 2de schoolweek organiseren om met
elkaar kennis te maken en u te informeren over het programma van het leerjaar kan in
zijn oorspronkelijke vorm niet plaatsvinden.
Wij zullen u binnenkort informeren welk alternatief wij u aanbieden om elkaar toch te
ontmoeten en kennis met elkaar te maken.
Schoolapp en schoolsite
Alle informatieoverdracht richting ouders zal via de schoolapp en de schoolsite (nieuws,
nieuwsbrieven) verlopen. Heeft u de app nog niet op uw telefoon gedownload, vragen wij
u dit te doen. Zo mist u geen nieuwsberichten en bent u altijd op de hoogte van de
laatste informatie. Wij helpen u graag als u moeite heeft met het instaleren van de
schoolapp. Neemt u dan gerust contact met ons op.
Eten en drinken mee naar school
Drinkpakjes en blikjes zijn bij ons op school niet toegestaan. Geeft u drank daarom mee
in een eenvoudig door de kinderen zelf te openen beker(s).
Voor de kleine pauze vragen wij u uw kind(eren) een kleine pauzehap mee te geven die
gemakkelijk door uw kind zelfstandig kan worden ‘genuttigd’ . Denk hierbij bijv.
(schoongemaakt) fruit of een koek.
Geeft u uw kind(eren) voor de lunch voldoende eten mee wat hij/zij op zal kunnen eten.
Snoepgoed zien wij liever niet. De leerkracht moedigt kinderen aan om hetgeen
meegegeven is op te eten, maar dwingt een kind daar niet toe.
Trakteren
Als uw zoon of dochter jarig is geweest of nog jarig wordt, mag hij/zij weer in de klas
trakteren. De traktatie voor ieder kind is voorverpakt en hoeft niet veel of groot te zijn.
Het verjaardagsfeest wordt in de klas gevierd. De jarige gaat niet de klassen rond of bij
verschillende leerkrachten langs.
Kledingverzoek voor groep 1/2
Wij vragen met name de ouders van groep 1/2 om hun zoon of dochter gemakkelijke
kleding aan te trekken. Kleding die zelfstandig aan- en uitgetrokken kan worden en kan
worden vastgemaakt (knopen van broeken, klittenband, e.d.) als er bijv. een ongelukje
gebeurt.
Graag zien wij eveneens makkelijk aan te trekken schoenen zonder veters.
Gym
Groep 1/2 maakt gebruik van de gym-speelzaal in het schoolgebouw. Zij kleden zich in
hun eigen klas om.
Op vrijdag geeft meester Jeroen gym aan de kinderen van groep 1/2. De overige dagen
verzorgt de eigen leerkracht de gymles.
Denkt u eraan maandag a.s. uw kind passende gymschoenen mee te geven met elastiek
of klittenband; deze blijven vervolgens op school in de luizenzak.
Groep 3 t/m 8 maakt gebruik van de gymzaal in het schoolgebouw en zij kleden zich om
in de jongens- of meisjeskleedkamer. Op maandag, dinsdag en vrijdag geeft juf Isolde de
gymlessen, op woensdag en donderdag is dat meester Jeroen.
Maandag: 6A*, 4A, 4B, 4C, 3A, 3B, 3C
Dinsdag: 7B*, 7A, 7C, 6B, 6C*
Woensdag: 3B, 3A, 3C, 5B, 5A*
Donderdag: 5A*, 6C, 6B, 6A, 4C, 4B, 4A*
Vrijdag: 8A*, 8B, 8C, 5B*

*De kinderen van deze groep starten of eindigen met gym en gebruiken de in-/ uitgang
van de gymzaal.
Luizenzak en hoofdluiscontrole
Denkt u er aan om uw kind(eren) de (schone) luizenzak weer mee naar school te geven!
Een nieuwe luizenzak is voor € 3,00 bij de administratie verkrijgbaar. Geeft u gepast
geld, als u wilt in een envelop, aan uw kind mee, dan maken we het samen met uw kind
op school in orde.
De controle op hoofdluis wordt niet op school gedaan. Wij rekenen er daarom op dat u
zelf met regelmaat het haar van uw kind(eren) op hoofdluis controleert en dat u tot
behandeling overgaat als er sprake is van hoofdluis.
Tot slot
Vóór de zomervakantie hebben we u gevraagd een korte vragenlijst in te vullen. Graag
brengen wij deze nogmaals onder de aandacht. Als u de vragenlijst al heeft ingevuld,
hoeft u niets meer te doen. Heeft u de vragenlijst nog niet ingevuld, dan heeft u wellicht
de komende dagen, doch uiterlijk 3 september a.s., tijd om de vragen via de volgende
link te beantwoorden. Het kost u ongeveer 5 minuten om de vragen te beantwoorden.
Komende week zal er wederom een nieuwsbrief uitkomen. Hierin zullen we o.a.
onderwijskundige informatie met u delen en het tijdpad m.b.t. de verkiezing voor een
nieuw lid voor de oudergeleding van de MR (medezeggenschapsraad).
U kunt alle nieuwsbrieven ook altijd terugvinden op de site van onze school.

