Beste ouder(s),
Op vrijdag om 12.00 uur begint voor de kinderen van groep 1 t/m 7 en het team de vakantie.
Zoals ik al eerder meldde: de laatste loodsjes wegen best zwaar en ik hoop dat iedereen kan
gaan genieten van een meer dan welverdiende vakantie!
Onze schoolverlaters hebben afgelopen maandag een onvergetelijke avond (en nacht)
gehad. Zij kunnen ondanks het bijzondere jaar terugkijken op een mooi afscheid van de
J.C. van Gent. De laatste schooldag voor hen is donderdag a.s. Om 11 uur zwaaien ze dan
echt af. De ouders van de kinderen van groep 8 wil ik bedanken voor het vertrouwen wat zij
in de school gesteld hebben. De kinderen wil ik alle succes van de wereld toewensen op het
voortgezet onderwijs. Maak er wat van !

Op maandag 31 augustus om 8.30 uur openen we de schooldeuren weer.
Ondanks dat alles weer “heel gewoon” voelt, moeten we ons houden aan afspraken die
landelijk gelden. Als alles blijft zoals het nu is, gelden de onderstaande afspraken:
Schooltijden.
We gaan terug naar de oude schooltijden met een pauze tussen de middag. Kinderen
kunnen op school overblijven.
Ouders van groep 3 let op: uw kind moet ook op vrijdagmiddag naar school. Deze vrije
middag geldt namelijk alleen voor de kleuters.
Om 8.15 uur en 12.45 gaan de toegangshekken naar het plein open. Kinderen die op school
komen, lopen gelijk door naar hun klas. Dan is er ook toezicht op het plein.

Halen en brengen
Omdat de 1,5 meter blijft bestaan tussen volwassenen, blijft het nodig om ouders niet toe te
laten in de school en zeer beperkt op het plein. Ook kiezen we ervoor om de kinderen via
verschillende in- en uitgangen de school in- en uit te laten gaan:
-

Alle kleuters gebruiken de groene serredeur (via het fietsenplein).
De (nieuwe ) groepen 4 en 5 gebruiken de in/uitgang van Kibeo in de Ringstraat.
Voor deze kinderen verandert er dus niets.
De (nieuwe) groepen 8a, 8b en 7a gebruiken de in/uitgang bij het kantoor bij
meester Albert.
De (nieuwe) groepen 6a, 6b en 7b gebruiken de i n/uitgang bij het speellokaal.
De kinderen zijn vrij in de keuze van het hek (Molenlaan of Groene zoom).
Voor de (nieuwe) groep 3 geldt:
De kinderen gaan de school binnen via de gebruikelijke ingang voor groep 3.
Ouders brengen hun kind tot aan het hek naar het pleintje bij groep 3 en sturen hun
kind door naar de klas. De kinderen komen ook via deze weg naar buiten. Ouders
kunnen hun kind opwachten op het grote plein met in achtname van de 1,5 meter
regel. Let op: de eerste dag mogen de ouders even mee naar binnen om hun kind
in de klas te brengen. Voor onze groep 3 kinderen en hun ouders zijn zowel
in/uitgang/lokaal en juf nieuw. Vandaar dat we hiervoor een uitzondering maken. We
hanteren de eerste dag voor groep 3 een inloop van 8.15 uur tot 9.00 uur. Alle
kinderen van groep 3 moeten uiterlijk 9.00 uur op school zijn.

Fietsenplein.
Het fietsenplein blijft gedeeltelijk afgesloten voor fietsen i.v.m. de kleuters. Het dringende
advies blijft om alleen op de fiets te komen als het niet anders kan. Vanaf 8.15 uur en 12.45
uur is er toezicht op het fietsenplein.
Verjaardagen en traktaties.
Als een kind jarig is, vieren we haar/zijn verjaardag vanzelfsprekend in de klas. Het
rondgaan langs de andere klassen schaffen we af. Wel zijn traktaties voor de klasgenootjes
weer toegestaan maar …...alleen in verpakte vorm.
Oudergesprekken.
Oudergesprekken na schooltijd zijn weer toegestaan met inachtname van de 1,5 meter
regel. Als u een gesprek wilt, neem dan vooraf contact op met de leerkracht of met meester
Albert, het liefst via de mail.
Buitenspelen en pauzes.
Het gescheiden buiten laten spelen is niet meer van toepassing.
Gymlessen.
Onze gymzaal is (i.v.m. gebrekkige ventilatie) nog niet vrijgegeven voor de gymlessen. Tot
dat wel het geval is, gymmen we zoveel mogelijk op het veld aan de Molenweg.

Bovenstaande afspraken zullen we u in de week voordat we weer starten, nogmaals sturen
ter herinnering.
Beste ouders,
De vakantie staat op het punt van beginnen. Namens het team wens ik iedereen een

Geniet ervan !
Albert

