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De jarigen van de komende week 
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Kyano 8 

Aimée 6 

Timo 4 

Lisa 8 

Reza 6 
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Hoera! Weer naar school!!! 
Vanaf maandag 8 juni gaan de kinderen weer allemaal tegelijk naar school. We hebben een intensieve 

periode achter de rug met thuisonderwijs en halve dagen onderwijs, waarin iedereen een grote bijdage 
heeft geleverd om er het beste van te maken. Allemaal dank daarvoor! Gelukkig wordt het vanaf volgende 

week weer bijna normaal. ‘Bijna’, want we willen graag een aantal afspraken met jullie maken. Deze zijn 
opgesteld volgens het protocol van de PO-Raad/RIVM. We rekenen op uw begrip en medewerking. 

https://po.lesopafstand.nl/app/uploads/Protocol-volledig-openen-basisonderwijs.pdf 
 

Brengen en halen 

• De standaard schooltijden keren terug: op maandag, dinsdag en donderdag van 8.30 tot 14.30 

uur, op woensdag van 8.30 tot 12.15 uur. Op vrijdag gaan de groepen 1 t/m 4, De Rupsen en De 

Vlinders tot 12.00 uur, de groepen 5 en hoger tot 14.30 uur.  

• Wij verzoeken kinderen vanaf groep 5 zelfstandig naar school te laten komen. 

• Wij verzoeken ouders bij voorkeur lopend of met de fiets te komen. 

• Alleen de kinderen en het schoolpersoneel komen op het plein en in het schoolgebouw. Dit om de 

1,5 meter afstand tussen volwassenen te blijven garanderen.  

• De leerkrachten verzamelen de groepen op het schoolplein, zoals we de afgelopen periode ook 

hebben gedaan en lopen met de kinderen naar binnen.  

• De kinderen hangen hun jas en tas aan de kapstok. 

• De kleuters kunnen gelijk de klassen in net zoals de afgelopen periode.  

• Er is geen noodopvang meer. De standaard BSO tijden treden weer in werking. 

Buiten spelen 

• De kinderen spelen op 3 verschillende plekken zodat de groepen niet mengen. 

o 1e speelplek: het plein vóór de noodlokalen. 

o 2e speelplek: het gedeelte van klimrek, duikelstangen en glijbaan. 

o 3e speelplek: het gedeelte bij de basketpaal en pingpongtafel. 

• De groepen wisselen per dag van speelplek en maken daarover onderling afspraken.  

• De  kleuters spelen in 2 groepen voor en na de pauze van groep 3 t/m 8. 

o 1 groep combinatie van het plein vóór de noodlokalen en de natuurtuin. 

o 1 groep grote plein. 

Hygiëne 

• De kinderen wassen regelmatig hun handen: 

o Bij binnenkomst, 

o Voor het eten, 

o Na het wc gebruik. 

• De indeling van de toiletten en wastafels blijft gelijk met de afgelopen weken. 

• Tussen de middag worden de toiletten en de deurklinken schoongemaakt.  

• Na schooltijd wordt het hele lokaal en alle toiletten schoongemaakt. 

Gymles 

• Helaas kunnen we nog niet in de gymzaal van de Helster terecht. Daarom gymmen we op dinsdag 

en vrijdag op het grasveld bij de Helster. De kinderen hoeven geen speciale gymkleren aan. 

Buitensportschoenen raden we wel aan.  

Schoolkamp en musical 

De ouders van groep 8 ontvangen een aparte brief met maatregelen rondom het schoolkamp en musical. 

 

https://po.lesopafstand.nl/app/uploads/Protocol-volledig-openen-basisonderwijs.pdf


Chromebooks inleveren 
Morgen en vrijdag kunnen de Chromebooks die in bruikleen zijn gegeven toen we begonnen met 

‘thuisonderwijs’ weer worden ingeleverd.. 
Dit kan  na afloop van de les om 11.00 uur of om 15.00 uur in het lokaal van meester Fred (groep 6). 

Jaarplanning 
In een eerder Esdoornblaadje hebben we de vakanties al vermeld. We hebben nu ook de planning voor de 

studiedagen en extra vrije vrijdagen voor groep 1 t/m 4 en Rupsen/Vlinders klaar. 
 

Vakanties: 
Herfstvakantie: 19 okt. t/m 23 okt. 
Kerstvakantie: 21 dec. t/m 1 jan. 

Carnaval/voorjaar: 15 febr t/m 19 febr 
2e Paasdag: 5 apr. 

Koningsdag: 27 apr. 
Meivakantie: 3 mei t/m 14 mei 

2e Pinksterdag: 24 mei 
Zomervakantie: 19 juli t/m 27 augustus 

 
Studiedagen: 

18 november, 28 januari, 26 april, 16 juni 
 

Vrije dagen groep 1 t/m 4 en Rupsen/Vlinders 
28 augustus, 25 september, 30 oktober, 27 november, 29 januari,  

26 februari, 26 maart, 30 april, 28 mei, 25 juni 
 

Luister- en advieslijn  
De luister- en advieslijn is er speciaal voor je kind en jou als ouder op deze school. Wanneer het even niet 
zo lekker loopt, of wanneer je behoefte hebt aan iemand die met jou en je kind meekijkt, zijn wij er!  
Als ouder zit je middenin de opvoedsituatie en doe je wat je kunt, het kan helpen als iemand die buiten de 
situatie staat je verhaal aanhoort en met je meedenkt. 
 
Met bijvoorbeeld de volgende vragen kun je bij ons terecht: “Mijn dochtertje van 5  jaar kan zo driftig 
reageren, hoe ga ik daarmee om?”, “Wij gaan scheiden, hoe kan ik mijn kinderen zo goed mogelijk 
steunen?”, “Mijn kind zit niet lekker in zijn vel, ik weet niet waar het door komt.”, “Ik zou graag wat 
minder vaak politieagent zijn thuis”. 
 
Ben je ouder/verzorger en heb je behoefte aan iemand die even naar je luistert of waar je mee wil 
sparren of met wie je wil praten over iets waar jij je zorgen over maakt? Zou je iemand willen spreken die 
advies kan geven over hoe je het beste om kan gaan met jouw kind? Of is de nood echt even hoog en heb 
je meer hulp nodig?  
Door samen in gesprek te gaan bekijken we of we een passende oplossing kunnen vinden, hieraan zijn 
geen kosten verbonden. 
 

Bel mij op 06-30828683  
Ik ben te bereiken op dinsdagen van 9:30 – 11:00 uur. 
 
Groet Laura Thijsen,  
Schoolmaatschappelijk werker  



 


