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Gisteren zijn wij met het team het nieuwe schooljaar begonnen. Komende maandag hopen wij 
alle kinderen weer in goede gezondheid te mogen ontvangen. Ik hoop dat u een mooie 
zomervakantie heeft gehad. Dat u heeft kunnen genieten van een mooie vakantie. Misschien 
gewoon thuis of wel verder weg. 

Voor de familie Spykstra zal deze vakantie altijd bijblijven als de vakantie waarin ze heel 
plotseling afscheid moesten nemen van David Spykstra. De echtgenoot van Judith en vader van 
Ahuviah (gr. 3), Yedidyah (gr. 1/2) en Shalomiel. Wat een intens verdriet en voor ons zo 
onbegrijpelijk. Iemand die in de bloei van zijn leven is. Echtgenoot en vader van drie jonge 
kinderen. Hoe troostvol om te weten dat hij wist dat hij naar Zijn Vader mocht gaan. Dat maakt 
het verdriet om het gemis niet minder groot, maar daarin mag Judith met haar kinderen en de 
hele familie om haar heen troost vinden. Laten we met elkaar biddend om dit gezin heen blijven 
staan! 

Aan het begin van een nieuw schooljaar kijk je altijd vooruit naar wat komen gaat. We hebben 
plannen en willen graag van alles bereiken. Tegelijk beseffen we, zeker als je een dergelijk 
bericht krijgt, dat wij van alles kunnen bedenken, maar dat we er vooral mee aan de slag 
mogen gaan als God het wil en wij mogen leven. Met dat vertrouwen en die wetenschap 
beginnen wij een nieuw schooljaar.  

Als team zijn we gisteren begonnen met psalm 146. In het bijzonder hebben we stilgestaan bij 
vers 5 van deze psalm: 

Gelukkig wie de God van Jakob tot hulp heeft, wie zijn hoop vestigt op de HEER, zijn 
God, 

We beginnen een schooljaar in een tijd waarin de Corona crisis er nog volop is. In wat voor tijd 
en wereld groeien onze kinderen op. Welke hoop hebben ze? Als je alleen kijkt naar Corona en 
alles wat er in deze wereld gebeurt zou je kunnen zeggen; er is weinig hoop. Maar gelukkig 
hebben wij de God van Jacob. Mooi eigenlijk dat de dichter van deze psalm niet alleen zegt 
“Wie God tot hulp heeft” maar “wie de God van Jacob tot hulp heeft. Jacob was nou niet 
bepaalt het toonbeeld van vroomheid en oprechtheid. Hij leidde een leven vol leugen en 
bedrog. En kunnen wij ons leven ook niet op een bepaalde manier vergelijken met dat van 
Jacob? Maar juist Jacob maakte God tot aartsvader. Hij veranderde later zijn naam in “Israel”. 
De stamhouder van Gods eigen volk. Op die God mogen wij onze hoop vestigen. Die God die 
omziet naar blinden, verlamden en zieken. Die omziet naar mij. Dan is er toch hoop!  

Zo starten we samen met u een nieuw schooljaar. Vol met hoop. Voor onszelf en voor onze 
kinderen.    

Praktische info 

Met dit schrijven geven we u enige praktische info die belangrijk is voor de start van een nieuw 
jaar. Een groot gedeelte zal gaan over de corona maatregelen die we nemen om de veiligheid 
en gezondheid van iedereen op school zoveel als mogelijk te waarborgen. De meeste 
maatregelen hadden we ook voor de zomervakantie al. Leest u het nog even goed door zodat u 
goed op de hoogte bent. Er zijn een paar kleine wijzigingen.  

Jaaropening, nieuwjaarsreceptie en informatieavond 
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Deze drie activiteiten die we altijd aan het begin van het jaar organiseren kunnen helaas NIET 
door laten gaan. Wel zullen we er voor zorgen dat info die anders op de informatieavond was 
gegeven digitaal bij u terecht komt.  

Startgesprekken 

Deze gaan in principe wel gewoon door. We kunnen deze gesprekken gewoon in de school op 
1,5 meter afstand houden. Als iedereen alleen voor de gesprekken op school komt en daarna 
het gebouw direct weer verlaat dan gaat dat vast goed lukken. Mocht u er zelf moeite mee 
hebben om het gesprek gewoon op school te voeren, geeft u dat dan even aan bij de leerkracht 
van uw kind. Hij/zij maakt dat dan even een andere afspraak met u.  

In de bovenbouw (vanaf groep 5) zijn ook de kinderen weer aanwezig bij deze gesprekken. Als 
u meerdere gesprekken op school te voeren heeft kan uw kind (dat niet bij dat gesprek 
aanwezig hoeft te zijn) even wachten in de aula. Voor de gesprekken in de middag op het 
Hoofdland hebben wij opvang geregeld voor uw kind wanneer hij/zij met u meekomt naar 
school. ‘s Avonds is er geen opvang voor kinderen. 

Schoonmaakavonden 

Ook dit jaar staan er weer een aantal schoonmaakavonden gepland. Een keer per jaar vragen 
wij u om op school te komen schoonmaken. Het gaat dan om zaken die niet worden 
schoongemaakt bij de dagelijkse schoonmaak. Denkt u aan het een keer goed schoonmaken 
van de binnenkant van de kasten of van het grote speelgoed bij de groepen 1 en 2. De data die 
eerder naar u gecommuniceerd zijn kloppen niet. Hieronder staan de goede data. 

Di 3 nov, wo 13 jan, do 18 mrt, di 18 mei en wo 7 juli.  

Bewegingsonderwijs 

Hieronder vindt u het rooster voor de gym in het komende schooljaar.  

Dinsdag (Walburghal) Donderdag (Welhorst) 

08:45-09:50 groep 5a 

10:00-11:00 groep 6b 

11:00-12:00 groep 6a 

13:00 - 14:00 groep 6b 

14:00 - 15:00 groep 8a  

08:30 - 09:30 groep 8b  

09:30 - 10:30 groep 4a 

10:30 - 11:30 groep 4b 

11:30 - 12:30 groep 3b 

13: 30 - 14:30 groep 3a 
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  (Prins Bernhard) 

08:30 -  09:35 groep 7a  

09:40 - 10:45 groep 7b   

 

In de vakantie heeft een van onze vakleerkrachten ontslag genomen. Voorlopig zullen dus een 
deel van de lessen (op dinsdag en op donderdag in de Prins Bernhard) door de leerkrachten (die 
hiertoe bevoegd zijn) zelf worden gegeven. We gaan op zoek naar een nieuwe vakleerkracht. 
Kent u nog iemand die dit graag zou willen doen en bevoegd is, dan horen wij dat graag.  

Maatregelen i.v.m. Corona 

Ook na de vakantie nemen wij maatregelen en maken we afspraken om verspreiding van het 
Coronavirus te helpen voorkomen en de veiligheid van iedereen in en rond de school zoveel als 
mogelijk te waarborgen. Hiervoor nemen we de volgende maatregelen en hebben we de 
volgende regels. Veel regels en maatregelen hadden we ook al voor de vakantie. Sommige 
zaken zijn aangepast en/of toegevoegd. Leest u dit document daarom even zorgvuldig door. 
Schroom niet uw vragen te stellen.  
 
Fysieke afstand: 
Kinderen onderling hoeven geen 1,5 meter afstand te houden. De leerkracht houdt wel zoveel 
als mogelijk 1,5 meter afstand van de kinderen. Dat kan lang niet altijd. Volwassenen onderling 
houden wel 1,5 meter afstand van elkaar. We schudden geen handen. 
 
Hygiëne: 
Samen met de kinderen gaan we de hygiëne extra in de gaten houden. Zo zullen we kinderen 
regelmatig de handen laten wassen en zullen we deurklinken en andere zaken die door 
meerdere kinderen regelmatiger worden aangeraakt vaker schoonmaken. 
Bij de dagelijkse schoonmaak hebben we extra aandacht voor het schoonmaken van toiletten 
en oppervlaktes. 
 
Thuisblijf regels voor leerlingen 

● Kinderen in groep 3 - 8 blijven thuis wanneer zij corona gerelateerde klachten 
(verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, moeilijk ademen, koorts) hebben en/of 
plotseling verlies van reuk en/of smaak hebben. Wanneer deze klachten op school 
worden geconstateerd bij een kind bellen we ouders om hun kind direct op te komen 
halen. De leerling mag weer op school komen wanneer hij/zij minimaal 24 uur 
klachtenvrij is of een negatieve testuitslag heeft.  
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● Voor leerlingen in groep 1/2 geldt dat zij alleen thuis hoeven te blijven als ze koorts 
hebben of wanneer ze contact hebben (gehad) met iemand met een bevestigde 
COVID-19 infectie.  

● Wanneer een leerling positief getest is op Corona moet hij/zij tenminste 7 dagen 
thuisblijven en uitzieken. De leerling mag pas weer naar school wanneer hij/zij na 7 
dagen minimaal 24 uur geen klachten meer heeft. 

● Als iemand in het huishouden van de leerling (ook in groep 1/2) koorts boven de 38 
graden celcius en/of benauwdheidsklachten heeft, blijft de leerling ook thuis. 

● Gezinnen die op vakantie zijn geweest in gebieden die op oranje staan (toen u daar 
verbleef) moeten 10 dagen in quarantaine.  

 
Ouders in de school 
Om verkeersdrukte bij het in en uitgaan van de school te voorkomen komen ouders niet in de 
school.Wij begrijpen dat er situaties kunnen zijn die om een andere aanpak vragen. U kunt 
hierbij denken aan kinderen die door spanning voor een nieuw schooljaar slecht slapen of 
andere emoties hebben. Wanneer dit voor uw kind geldt nodigen wij u uit om maandag 31 
augustus uw kind zelf naar binnen te brengen. Als dit niet nodig is verzoeken wij u buiten te 
blijven. Na de eerste schooldag komen alle kinderen zelf naar binnen en blijven ouders buiten. 
Er kunnen altijd omstandigheden zijn waardoor het wel wenselijk is dat ouders met hun kind 
mee naar binnen gaan. Doet u dit dan even in overleg met de leerkracht van uw kind. Zorgt u er 
voor dat de leerkracht van uw kind op de hoogte is. Hij/zij maakt ook verdere afspraken met u 
hierover. Als u uw kind gebracht of gehaald hebt verzoeken wij u het schoolplein weer zo snel 
mogelijk te verlaten. Zodoende houden we voor iedereen voldoende ruimte om 1,5 meter 
afstand te houden.  
 
TSO 
 Na de zomervakantie willen we weer TSO gaan draaien met ouders volgens rooster. Ouders 
voor de TSO blijven buiten wachten. De vaste TSO-er gaat naar binnen om de benodigde 
spullen op te halen. Volwassenen houden zoveel als mogelijk naar de kinderen toe 1,5 meter 
afstand en moeten naar elkaar 1,5 meter afstand houden. TSO krachten met klachten die 
kunnen wijzen op een Covid-19 besmetting blijven thuis.  
We gaan de komende maanden bekijken of we de overblijf op deze manier kunnen blijven 
organiseren. Het was al ingewikkeld (en wordt steeds ingewikkelder) om het rooster rond te 
krijgen. Wanneer er, vanwege corona gerelateerde klachten, regelmatig te weinig 
overblijfkrachten op school aanwezig zijn, zullen we moeten onderzoeken of er andere 
mogelijkheden zijn om de TSO te regelen of anders om te gaan met onze schooltijden. We 
hebben hierover intensief contact met de MR.  
 
Gespreide tijden binnenkomst, pauzes en vertrek 
Om te voorkomen dat we tegelijkertijd veel ouders en kinderen rond de school krijgen, 
hanteren we gespreide tijden voor binnenkomst en vertrek. En gebruiken we de verschillende 
ingangen. Als volgt: 
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Hoofdland 

Aankomst Ma, Di, woe Do, Vr. 08:15 - 
08:25 uur 

Vertrek Ma, Di, Do, Vr. 14:45 - 
14:50 

Vertrek Woe. 12:05  

3A & 1/2A Zijdeur bij 
fietsenstalling 

3A Zijdeur bij 
fietsenstalling 

1/2B & 1/2D Zijdeur bij kleuters. Via 
hek aan de zijkant het 
plein op.  

1/2B & 1/2D Zijdeur bij kleuters. 
Via hek aan de 
zijkant het plein af.  

 

4A & 1/2E Hoofdingang 4B & 1/2A Hoofdingang 

Aankomst Ma, Di, Do, Vr.  08:25 - 
08:35 uur 

 

Vertrek Ma, Di, Do, Vr. 14:50 uur 

Vertrek Woe. 12:10 

3B Zijdeur bij 
fietsenstalling 

3B Zijdeur bij 
fietsenstalling 

1/2C Zijdeur bij kleuters 1/2C Zijdeur bij kleuters 

4B Hoofdingang 4A & 1/2E Hoofdingang 

 

Van Karnebeekpad 

Aankomst Ma, - Vr.: 08:25 - 08:35 uur 

 

Vertrek Ma, Di, Do, Vr.: 14:55 uur:  

Vertrek Woe. 12:15 
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Groepen 5a, 5b (Zij-ingang) 
Groepen 6b, 8b (Hoofdingang)  

Groepen 5a, 5b (Zij-ingang) 
Groepen 6b, 8b (Hoofdingang) 

Aankomst Ma - Vr.: 08:35 - 08:45 uur 

 

Vertrek Ma, Di, Do, Vr.: 15:00 uur: 

Aankomst Woe. 12:20 

Groepen 7a, 6a (Zij ingang) 

Groepen 8a, 7b (Hoofdingang)  

Groepen 7a, 6a (Zij ingang) 

Groepen 8a, 7b (Hoofdingang)  

Wilt u deze tijden strikt aanhouden. 
 
Na schooltijd gaat iedereen direct naar huis of naar de BSO en verlaat iedereen zo snel mogelijk 
het schoolplein.  
 
Ventilatie 
Steeds vaker horen we dat goede ventilatie heel wezenlijk is. Beide gebouwen hebben geen 
mechanische ventilatie. Ventilatie zal dus plaatsvinden d.m.v. open ramen en deuren. We zullen 
er voor zorgen dat er steeds voldoende wordt geventileerd in de lokalen. Dat betekent ook, 
zeker nu de temperaturen over een poosje verder zullen gaan dalen, dat het soms wat frisser 
kan zijn in het lokaal. Een extra trui o.i.d. die aan of uit kan bij temperatuurschommelingen in 
het lokaal zal de komende maanden geen overbodige luxe zijn.  
 
Leerkrachten met klachten 
Leerkrachten (en ander personeel) die de eerder genoemde klachten hebben, die kunnen wijzen 
op een COVID-19 infectie moeten thuis blijven en zich laten testen. Bij een negatieve test 
mogen ze weer terugkomen op school. Bij een positieve test blijven ze uiteraard thuis en 
volgen wij hiervoor het protocol dat is opgesteld. 
Doordat leerkrachten nu relatief snel thuis moeten blijven, daar waar ze voor Corona gewoon 
door hadden gewerkt, zullen we heel regelmatig leerkrachten moeten vervangen. Hierbij lopen 
we tegen twee problemen aan. 1. We hebben weinig tot geen vervangers. 2. Het is niet te 
betalen om al deze leerkrachten te vervangen. Hierdoor zullen we waarschijnlijk veel vaker 
groepen naar huis moeten sturen. We hebben afgesproken dat we dan direct over kunnen 
schakelen op onderwijs op afstand (groepen 4 - 8). Een leerkracht met alleen een 
neusverkoudheid of keelpijn kan nog prima vanuit huis onderwijs geven.  
 
Met deze maatregelen en regels kunnen we samen onze school voor iedereen veilig en gezond 
houden. En doen we onze uiterste best om onze school gewoon open te kunnen blijven 
houden. Mochten er aanpassingen nodig zijn dan hoort u dat uiteraard van ons. Deze 
maatregelen betekenen ook dat we een hoop dingen die we graag zouden willen doen niet 
kunnen doen. We willen graag een gastvrije school zijn. Ook voor onze ouders. Zoals zoveel 
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maatregelen, voelt het onnatuurlijk om u buiten het  schoolgebouw te houden. Zeker omdat we 
het zo belangrijk vinden om samen met u op te trekken rond het onderwijs aan uw kind. Wij 
zoeken steeds naar creatieve manieren om op een prettige manier contact met u te blijven 
houden. Heeft u hiervoor zelf ideeën dan horen wij die graag. Daar waar u de leerkracht in het 
verleden even snel in de school of op het plein iets vroeg, kan dat nu niet. Schroom daarom 
niet om de leerkracht een mailtje te sturen met uw vraag.  
Naast deze maatregelen moeten we, om de woorden van onze premier te gebruiken, vooral 
ook ons gezonde verstand gebruiken.  
 


