NIEUWSBRIEF 1
SCHOOLJAAR 2020 – 2021
14 augustus 2020

Een nieuw schooljaar begint:
Hopelijk heeft iedereen kunnen genieten van een goede vakantie. Volgende week openen we weer
onze deuren, uiteraard met inachtneming van de bekende maatregelen.
Zo blijft het cruciaal dat we ons houden aan de basisregels op het gebied van hygiëne en dat men
met klachten thuisblijft. Voor kinderen in groep 1 of 2 van de basisschool geldt dat zij bij een
neusverkoudheid gewoon naar school en de BSO mogen (zie ook de informatie op Rijksoverheid.nl).
Ook geldt voor het primair onderwijs dat leerlingen onderling en leerlingen en onderwijspersoneel
geen 1,5 meter afstand hoeven te houden tot elkaar. Leraren en andere volwassenen binnen de
school houden wel 1,5 meter afstand tot elkaar. Zoals voor de hele samenleving, blijven de
algemene richtlijnen van het RIVM ook voor scholen van toepassing. Dat betekent:
 Volwassenen houden altijd 1,5 meter afstand tot elkaar.
 Iedereen wast vaak de handen.
 Bij klachten blijf je thuis en laat je je testen.
Hoe gaan we het vanaf maandag 17 augustus doen?


School begint voor groep 1 t/m 8 om 08.30 uur en eindigt om 14.30 uur. Op
woensdag stoppen we om 12.00 uur en groep 1 t/m 4 zoals gebruikelijk ook
op vrijdag om 12.00 (de reguliere tijden).



Juf Femke en/of juf Hillie en/of juf Annet en/of meester Roelf staan om 08.20
uur bij de picknicktafel bij het hek om de kinderen van groep 1 t/m 3 mee te
nemen naar binnen. We verwachten dus de ouders of oppas van de kinderen
van groep 1/2/3 om 08.20 uur bij het hek. Ouders denkt u om de 1,5m?



Om overzicht te houden vragen we de kinderen van groep 4 t/m 8 vanaf 08.20
uur op school te komen.



De leerlingen hoeven geen 1,5 meter afstand van elkaar te houden;



Volwassenen in de school houden wel 1,5 meter afstand van elkaar en houden zoveel
mogelijk 1,5 meter afstand van de leerlingen;



Geen ouders op het schoolplein en in school, afscheid nemen bij het hek



In principe komen de ouders niet de school in, tenzij er een noodgeval is en er een
afspraak wordt gemaakt. Overleg met ouders vindt plaats in de personeelskamer
binnen de school. Anders telefonisch overleg of via de mail. Ouderavonden zijn
voorlopig nog niet van toepassing.



Pauze:
 10.15 – 10.30 uur groep 1 t/m 8
 12.00 – 12.30 uur groep 1 t/m 8



Kinderen worden maximaal door 1 ouder opgehaald.
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Bewegingsonderwijs vindt bij voorkeur buiten plaats, maar mag met ingang van 1 juli
ook weer in het Dorpshuis.



De huidige hygiënevoorschriften, zoals geen handen schudden, niezen of hoesten in
elleboog blijven van kracht.



In verband met besmetting via ontlasting wordt ouders van niet zindelijke kinderen
dringend geadviseerd de kinderen thuis te houden.



Als kinderen jarig zijn, mogen verpakte traktaties worden uitgedeeld.



Geen speelgoed van huis mee naar school.



Blijf thuis bij neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging tot
38 graden C.



Leerlingen blijven ook thuis als een gezinslid verkouden is en koorts heeft.



De inzet van al deze punten is maximale bescherming voor leerlingen en leerkrachten
en eenheid van beleid binnen Comprix. Er zullen ongetwijfeld zaken zijn die hier
niet staan beschreven. We staan jullie als ouders ten dienste om vragen en/of
dilemma’s te bespreken. Neem dan contact op met Roelf info@ambyld.nl of via 0513463500.

We starten het nieuwe schooljaar met 68 leerlingen. In groep 1/2 met 17 leerlingen, groep 3/4 telt
16 leerlingen, groep 5/6 21 leerlingen en tot slot groep 7/8 14 leerlingen. Allemaal heel veel succes
en een plezierig en gezond schooljaar gewenst!
Nieuws van de peuters:
Ook voor de peuters gaat er vanaf volgende week weer een nieuw schooljaar beginnen. We
starten met 16 peuters waarvan er drie nieuw beginnen. We wensen Dylian, Lena en Siem veel
speel- en ontdekplezier toe bij ons in 't Krielhûske. De eerste weken staan in het teken van
wennen aan elkaar en aan de vaste gewoontes op de peuterspeelzaal. Namen oefenen in de
kring, handen wassen, liedjes oefenen voor het fruiteten, handen wassen en naar huis gaan en
vooral weer lekker samen spelen.
De juffen Corina, Ilse, Bernadet en Grytsje wensen iedereen een heel fijn en vooral gezond
jaar toe.
Agenda peuters:
17 aug:
23 sept:
30 sept:
2 okt:
7 okt:
8 okt:
10 t/m 18 okt:

start nieuw schooljaar
2,8 gesprekje Ate
eindgesprekje Chris
tussengesprekje Djurre
juf Grytsje viert verjaardag
2,8 gesprekje Bowe
Herfstvakantie

Gesprekjes en meedraai-uurtjes kunnen in overleg op een andere dag of tijd.
Gouden Weken:
De Gouden Weken worden in de eerste weken van het schooljaar ingezet om interactie tussen
leerlingen en leerkrachten en om een goede sfeer in te groep te creëren. Het accent ligt op deze
eerste weken veel positieve aandacht te schenken aan groepsvormende activiteiten. Dagelijks zal er
in de klas een spelletje of activiteit worden gedaan, om de groepsband te verstevigen.
Pauzehap en lunch:
U als ouder weet als geen ander wat uw kind nodig heeft. Als school adviseren wij uiteraard een
gezonde pauzehap en een gezonde lunch. Als team zijn wij van mening u niet op te willen leggen
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wat wel of niet mag. We vragen u uw kind geen snoep of chocolade als pauzehap en/of lunch mee
te geven. We hopen dat iedereen zijn best doet zijn kind(eren) een verantwoordelijke pauzehap en
lunch mee te geven naar school.
Verjaardagen:
Als de kinderen jarig zijn mogen ze op school trakteren. Wij vragen u liefst zo gezond mogelijk
en verpakt te trakteren. Voor de leerkrachten hoeft er geen andere traktatie te zijn dan voor de
kinderen. Jarige kinderen mogen een klein cadeautje grabbelen uit onze cadeaumand.
Bibliotheekboeken:
Iedere maandagmorgen is er onder begeleiding van Joke Veenema weer gelegenheid om
boeken te lenen.
Gymnastiek:
Voor de gymnastieklessen van groep 3 t/m groep 8 maken we (ook) gebruik van het
dorpshuis. Uit het oogpunt van hygiëne is sportkleding voor de kinderen verplicht: een korte
broek, T-shirt en sportschoenen. Graag de spullen van uw kinderen voorzien van de naam. De
kinderen dienen de sportkleding in een tas mee te brengen op de dag, dat de gymles is. Na de
gymles (in verband met hygiëne) gaan de gymspullen weer mee naar huis.
 De gymdagen voor groep 5 t/m groep 8 zijn dinsdag en donderdag.

 Voor groep 3/4 geldt: tot de herfstvakantie alleen op dinsdag gym (op donderdag speelt
groep 3/4 buiten). Na de herfstvakantie is er voor groep 3 en 4 gym op dinsdag en
donderdag.
We gaan ervan uit dat uw kind gymkleding en gym-schoenen bij zich heeft voor de gymles. Gymt
uw kind niet, dan graag een briefje mee met daarop vermeld de reden.
Volgende nieuwsbrief:
De volgende nieuwsbrief verschijnt op donderdag 20 augustus a.s. met daarin
informatieflyers van alle groepen.
Agenda:
Donderdag 13 augustus
Maandag 17 augustus
Dinsdag 8 september
Vrijdag 11 september
Dinsdag 15 september
Woensdag 16 september
Woensdag 23 september
Dinsdag 29 september

Nieuwsbrief 1
Start schooljaar 2020-2021
Start Comprix College
13.00 Uur leerlingenraad 1.
Meester Roelf jarig.
08.30 Uur directeurenoverleg.
Start Kinderpostzegels
19.30 Uur OR vergadering.

Met vriendelijke groet, Roelf Grasmeijer
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