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Nieuwsbrief 1: vrijdag 21 augustus 2020
Welkom in het nieuwe schooljaar!
Nog een paar dagen en dan is het zover! De vakantie is voorbij en het nieuwe schooljaar begint.
We kijken terug op een veelbewogen 2019-2020. Ook dit schooljaar zal helaas nog in het teken
van de nodige coronamaatregelen staan. Desondanks hebben we er ontzettend veel zin in en
kijken we er naar uit jullie maandag 24 augustus a.s. om 8.20 uur terug op school te zien!
I hope that you have a nice holiday. Welcome back at school! We’ll see you at Monday 24th of
august at 8.20 o clock.

Een corona proof teamfoto. Voor het eerst geprobeerd met een drone. Dat is aardig gelukt al
missen we juf Charissa en juf Erica op de foto. (zij staan rechts, maar niet in beeld)
Renovatie:
De hele zomervakantie is er doorgewerkt aan het schoolgebouw. Er is dan ook veel gebeurd. Het
slechte dak in de gang van de speelzaal en mijn kantoor is compleet gesloopt en vervangen. De
buitengevels zijn gestript en geïsoleerd en zo goed als klaar om bekleed te worden. De lokalen
van NIP MB en groep 3 zijn over drie weken klaar. Voor de herfstvakantie worden het
kleuterlokaal en het wissellokaal naast de kleuters aangepakt. Dan wordt er in de herfstvakantie
gesloopt aan de voorzijde van het gebouw. Dat is de laatste fase waarin aula, keuken, werkruimte
en toiletten opnieuw worden ingedeeld. Als alles naar verwachting verloopt, zou het gebouw rond
of net na de kerstvakantie zo goed als klaar moeten zijn.
The renovation continues en will be finished in or just after the Christmas holiday if everything
goes well.

Peutergroep:
Ook het lokaal van de peutergroep is grondig aangepakt en opgeknapt. Zij hebben tijdens de
renovatie tijdelijk op een andere locatie gezeten. Vanaf maandag 24 augustus zijn de peuters
weer terug in ons schoolgebouw. Fijn! De peutergroep is dit schooljaar open op: maandag, dinsdag
en donderdag.
Our kindergardengroup has a new classroom. They will be open this year at Monday, Tuesday and
Thursday.

Weer naar school! Bericht van de ANWB
Wat worden de kinderen groot! Zeker na zo’n zomervakantie lijkt iedereen weer
10 cm gegroeid! Is dit het schooljaar dat u ze weer een stukje gaat loslaten, het jaar dat ze zelf
op de fiets naar school mogen gaan? Of is uw kind daar nog niet aan toe en gaat u
dit schooljaar juist extra aandacht besteden aan het leren fietsen?
Om goed te leren fietsen moet er vooral veel geoefend worden, liefst elke dag weer. Zo krijgen
kinderen controle over hun fiets en leren ze beetje bij beetje hoe het werkt in het verkeer.
Uiteraard is de hulp van ouders hierbij onmisbaar. De route van huis naar school is een prima
oefening. U weet vast al uit ervaring dat kinderen impulsief en speels zijn. Dit is in het verkeer
niet anders.
Ook als ze wat ouder zijn, kunnen ze nog niet alle verkeerssituaties overzien en zijn ze met hun
hoofd vaak bij hele andere dingen dan bij gevaarlijke kruispunten bijvoorbeeld.
Behalve heel veel oefenen met fietsen en goede theoretische onderbouwing van de regels in het
verkeer is het belangrijk dat u, als medeweggebruiker, rekening houdt met onze jonge,
kwetsbare, verkeersdeelnemers.
Vanuit haar doelen, missie en visie onderneemt de ANWB in de wereld van mobiliteit, vakantie en
vrije tijd een breed scala aan activiteiten in de sfeer van beïnvloeding, informatie en advies. In
dat kader volgen hier een aantal tips voor u, ouders en medeweggebruikers, om de veiligheid van
onze kinderen te vergroten.
• Op pad met een veilige fiets verkleint de kans op ongevallen. Kijk de fiets regelmatig na.
• Laat uw kind een fietshelm dragen. Deze kan letsel voorkomen of beperken bij fietsongevallen.
• Zorg ervoor dat u op tijd vertrekt naar de plaats van bestemming. Haast in het verkeer is een
bron van gevaar.
• Houd u aan de verkeersregels, geef het goede voorbeeld.
• Laat u niet afleiden, wees alert.
• Houd rekening met de speelsheid en impulsiviteit van kinderen.
• Kies als automobilist, als het even kan, niet voor de drukke wegen langs scholen als u er niet
persé hoeft te zijn en ga met een ruime bocht om fietsers heen.
De ANWB wenst u en uw kinderen heel veel veilige kilometers en veel fietsplezier dit schooljaar!

Be safe in traffic on your bike when you go to school.

Schoolafspraken rondom het coronavirus:
Het coronavirus houdt ons helaas nog steeds stevig in de greep. Er zijn in de zomervakantie weer
de nodige persconferenties en persberichten geweest. Ook binnen de scholen van ons bestuur is
gesproken over het coronavirus en de schoolafspraken die nodig zijn.
Bij alle afspraken die wij hebben gemaakt, hanteren we als uitgangspunt het advies vanuit de
RIVM. In hoofdlijnen betekent dit dat we vaak onze handen wassen en desinfecteren, in onze
elleboog hoesten en niezen en anderhalve meter afstand houden tussen volwassenen.
Due to the corona virus, we still have our strict schoolrules. We wash and desinfect our hands,
sneeze and cough in our elbow and keep our distance between adults.
Alle kinderen zijn vanaf maandag 24 augustus weer welkom bij ons op school. Ouders zijn helaas
nog niet welkom op het schoolplein of in de school. De kinderen gaan dus, net als voor de vakantie,
zelfstandig via verschillende ingangen naar binnen:
Peuters en kleuters via het kleuterpoortje
Groep 8,7 en NIP BB via de zij ingang van de bovenbouw tegenover de voetbalkooi.
NIP MB, gr 3, gr 4, gr ,5 en gr 6 via de hoofdingang.
Parents are not allowed in our school or the playground. The children go in by themselves. The
use the different entrances.
Voor iedereen geldt: bij verkoudheidsklachten (hoesten, veel niezen, keelpijn, koorts) blijf je
thuis en is het dringend advies je te laten testen. Voor de collega’s geldt een verplichting om te
laten testen wanneer zij met deze klachten thuis zijn. Kinderen tot 6 jaar mogen met
verkoudheidsklachten naar school komen, ik vraag u wel om dit vooraf aan ons kenbaar te maken
zodat we hierin kunnen overleggen en afstemmen.
If you or your children have corona related symptons, you and your children stay at home. Please
take a coronatest. Children up to 6 years with cough or sneeze realted symptons can come to
school, but you have to let us know so that we can talk about it.
De kinderen lunchen en pauzeren in shifts. Er zijn maximaal drie groepen tegelijk op het
schoolplein. Ook de kleutergroep gaat op het grote plein spelen tijdens de lunchpauze.
Vrijwilligers en gym/zwemdocenten/logopediste zijn weer toegestaan op school. Wel vindt er
vooraf een checkgesprek plaats en blijven ook deze mensen thuis wanneer zij klachten hebben en
laten zij zich testen. De gymlessen en zwemlessen gaan dit jaar gewoon weer van start.
Children eat and play during breaktime in shifts. Volunteers and other professionals are welcome
at school after a checktalk. Gymnastics and swimminglessons will start again.
Er is momenteel veel te doen over de ventilatiesystemen in openbare ruimtes. Ons nieuwe
ventilatiesysteem is door de renovatie in aanleg. Op dit moment ventileren wij “natuurlijk” via
open deuren en ramen. Alle ventilatiesystemen van al onze scholen worden door ons bestuur op
korte termijn extra gecontroleerd.
Our schoolorganisation will check the ventilation system at all schools. Right now, we ventilate
with open doors and open windows.
Bent u op vakantie geweest naar een oranje of rood gebied? (zie de RIVM website) dan moet u
bij terugkomst in quarantaine. Kinderen van 4 t/m 12 jaar zonder klachten mogen wel naar
school komen. Kinderen jonger dan 4 jaar of ouder dan 12 jaar moeten ook in quarantaine.

Did you go to a orange or red corona holiday area? Then you have be in quarantine. Children
between 4 and 12 years old can come to school if they do not have any symptons. Children under
4 and above 12 years old have to be in quarantine as well.
Het nieuwe normaal zorgt ervoor dat we dit samen met elkaar doen. We gebruiken ons gezonde
verstand en houden rekening met elkaar. Heeft u vragen over onze schoolafspraken? U mag mij
daar altijd over mailen of bellen.
If you have questions about our corona schoolrules? Please let me know.

Agenda: (half aug tot half sept)
24 augustus: eerste schooldag
25 augustus: luizencontrole
27 augustus (let op in de kalender staat 28 augustus): laatste kinderraad in oude
samenstelling.
7 t/m 18 september: ouder en kind gesprekken op coronaproof wijze, meer informatie volgt.
11 september: offer/suikerfeest
14 t/m 18 september: voorleesweek en groene stappen (verkeer)
15 september: schoolfotograaf

