
 
 

 
 

 
 
 
Agenda  ● 24 augustus 2020 

● 8 september 2020  
● 18 september 2020  

● Start nieuwe schooljaar 
● Schoolfotograaf 
● Studiedag 

   

Welkom  Wat gaat de tijd toch snel, de vakantie is alweer 
voorbij. We hopen dat jullie allemaal een fijne 
vakantie hebben gehad.  
 
Wij, het hele team, zijn deze week al bezig 
geweest met de voorbereidingen en kijken er 
naar uit om alle kinderen weer te zien. 
We hopen dat jullie er ook weer zin in hebben! 

   

24 augustus  
schooltijden 

 Op maandag 24 augustus gaan we weer beginnen: 
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.30-14.30 uur (groep 1 t/m 4 tot 12.00 
uur) 
woensdag van 8.30-12.15 uur 

   

Update corona  De Corona-maatregelen zoals deze van toepassing waren voor de zomervakantie zetten 
we voorlopig door zoals we die eerder aan u hebben gecommuniceerd.  
 
Start schooldag 
Er is 1 belangrijke wijziging met ingang van het nieuwe schooljaar: alle kinderen komen 
’s ochtends tussen 8.15 en 8.30 uur de school in (momenteel loopt deze inloop tot 8.40 
uur door). Verder blijven de afspraken bij de start van de dag nog van kracht, dus 
bijvoorbeeld nemen de kinderen dezelfde ingangen als voor de zomervakantie en 
komen de kinderen zonder ouders / verzorgers naar binnen. 
Quarantaine 
Indien u teruggekeerd bent uit een gebied met ‘code oranje of rood’ verzoeken wij u de 
quarantaineregels te volgen. Indien dit bij u van toepassing is vragen wij u  dit aan ons 
te communiceren en alle gezinsleden gedurende deze periode thuis te laten. 
Ventilatie 
Deze week is extra onderzoek gedaan naar de ventilatiemogelijkheden in ons 
schoolgebouw. Het ventilatiesysteem op Binnen de Veste blijkt goed te passen bij de 
adviezen vanuit RIVM. Tevens ventileren wij uiteraard ook extra met het openen van 
ramen. 
Traktaties 
Wanneer de kinderen willen trakteren, dient dit een voorverpakte traktatie te zijn. 
Aanwezig bij klachten? 
Voor kinderen in groep 1 of 2 van de basisschool geldt dat zij bij een neusverkoudheid 
gewoon naar school en de BSO mogen, behalve: 
-als het kind ook koorts of andere COVID-19-klachten heeft; 
-als het kind een huisgenoot is van een patiënt met een bevestigde COVID-19; 
-als een huisgenoot van het kind koorts (boven 38 graden Celsius) en/of last van 
benauwdheid heeft. 
Voor kinderen in groep 3 of hoger gelden de normale regels voor thuisblijven: 
-bij verkoudheidsklachten of andere klachten die passen bij COVID-19 
(neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging, koorts vanaf 38 
graden Celsius en/of plotseling verlies van reuk of smaak); 



-als een huisgenoot van het kind koorts (boven 38 graden Celsius) en/of last van 
benauwdheid heeft. 
 
Uiteraard bekijken we verder continu goed in hoeverre de afspraken gehandhaafd 
moeten blijven of wijzigingen noodzakelijk zijn.  

    

Gymnastiek  De afgelopen jaren hebben we voor het gymonderwijs gebruik kunnen maken van de 
gymzalen van Pontes Pieter Zeeman. Het komende schooljaar wordt er een nieuw 
schoolgebouw neergezet, waardoor wij gedurende deze periode geen gebruik kunnen 
maken van deze gymzalen. 
Wij gaan dit schooljaar daarom met de groepen 3 tot en met 8 gymmen in 
sportcentrum Laco.  
We maken gebruik van busvervoer voor de groepen 3 en 4 
van Binnen de Veste-regulier en groep 3, 4 en 5 van 
Vitruvio. De andere groepen gaan met de fiets naar Laco. De 
gymlessen zijn op maandag ingepland. 
Het is daarom van belang dat alle kinderen vanaf groep 5 
(regulier) en groep 6 (Vitruvio) elke maandag met een geschikte de fiets naar school 
komen of een geschikte fiets op school hebben staan.  
Uiteraard dragen wij er zorg voor dat alle kinderen op een veilige manier naar de 
gymles fietsen. Wij vragen van u de volgende investering: 
- Zorg voor een goede / veilige fiets voor u kind. 
- Voor de wat jongere kinderen; oefen vast een keer met op en neer fietsen naar Laco 
sportcentrum. 
We gaan maandag 31 augustus voor de eerste keer gymmen. 
Gymkleding 
De kinderen groeien door….Wilt u voorafgaand aan de eerste gymles kijken of de 
kleding en schoenen nog van de juiste maat zijn, zodat ze weer prettig kunnen 
gymmen? 

   

Kind/ouder- 
vertelgesprekken 

 In september zijn er weer kind/oudervertelgesprekken gepland. 
Vanwege de handhaving van Corona-maatregelen vinden deze gesprekken niet plaats 
op school maar ‘op afstand’ via bellen / videobellen. 
 
U krijgt binnenkort, vanuit de leerkrachten, een uitnodiging voor dit gesprek. 

   

Schoolgids  De laatste puntjes worden op de i gezet voor de schoolgids van 2020-2021. Wanneer 
deze gereed is sturen wij deze digitaal naar u toe. 

    

Hulplijsten ouders  Ieder jaar krijgt u een lijst waarop mogelijke ‘ouderhulp’ ingevuld kan worden. In deze 
bijzondere periode moeten we het helaas even zonder deze hulp stellen vanwege de 
Corona maatregelen. We geven daarom voorlopig geen lijst mee. Uiteraard hoort u het 
van ons wanneer we toch/weer hulp kunnen gebruiken... 

    

 



                                                                                  

 


