
 

Nieuwsbrief      nr. 1 2020/ 2021  
De vakantie is bijna achter de rug. Met nog mooie dagen (qua weer) in het verschiet beginnen we 
volgende week weer. Wij hebben er in ieder geval veel zin in. Het schooljaar beginnen we helaas toch 
weer met maatregelen tegen de verspreiding van Corona, we hopen overlast hiervan tot een 
minimum te beperken. 
Met deze eerste nieuwsbrief van dit schooljaar willen wij u graag informeren over enkele schoolse 
zaken. 
 
Afspraken bij binnenkomst en uitgaan school 
Voor de vakantie werden de kinderen voor het hek afgezet bij school. Dat heeft enkele dagen 
geduurd, waarna iedereen er aan gewend was. De eerste dag van het schooljaar is voor veel 
leerlingen toch ook wel een spannende, zeker als ze nog een nieuwe juf krijgen of naar een ander 
lokaal moeten gaan. Daarom hebben we alléén voor maandag 17 augustus een uitzondering 
gemaakt voor kinderen die het nog erg spannend vinden; dus strikt noodzakelijk. 
Kinderen uit de groepen 1 en 2 die het nog spannend vinden (dus niet als de ouders het spannend 
vinden) om te starten in hun lokaal mogen met een ouder of verzorger de klas in worden gebracht. 
De leerling wordt bij zijn of haar tafeltje gezet, waarna de ouder of verzorger het lokaal verlaat via de 
nooduitgang van het lokaal (groep 1/ 2). We willen niet meer dan 2 ouders of verzorgers gelijktijdig in 
een lokaal (het kan dus zijn dat u even moet wachten (hou daarbij rekening met de 1,5 meter 
afstand). 
De leerlingen van groep 3 mogen tot hun lokaal worden gebracht (ouders en verzorgers gaan dus 
niet het lokaal binnen).  Onderling houden ouders en verzorgers gepaste afstand. Deze ouders/ 
verzorgers kunnen de school verlaten via de uitgang bij de verrijdbare keuken (groep 3).  
 
Trakteren 
Voor de vakantie was het advies van de GGD om de kinderen niet te laten trakteren. Het advies is 
inmiddels aangepast. Kinderen die jarig zijn (geweest) mogen in overleg met de leerkracht trakteren 
op voorverpakte traktaties (https://www.ggdfryslan.nl/professionals/coronavirus/onderwijs-en-
kinderopvang/). Heeft u hierover vragen, dan kunt u zich altijd wenden tot de groepsleerkracht. 
 
 
Ouderhulpformulier 
We hopen dat we ook het komende jaar een beroep op u mogen doen om ons te helpen het 
onderwijs aan uw kind vorm te geven. Daarom ontvangt u de komende week een 
ouderhulpformulier waarop u kunt aangeven of en waarvoor we u in mogen zetten om een bijdrage 
te leveren. Te denken valt bijvoorbeeld aan het begeleiden van excursies, helpen in de moestuin of 
het helpen met het talentonderwijs.  
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Bibliotheek 
Vanaf maandag 17 augustus (iedere maandag) kunnen ook weer boeken uit de bibliotheek worden 
geleend. De boeken die voor de vakantie zijn geleend kunnen dan ook weer ingeleverd worden.  
 
Gouden weken 
De eerste weken dat we weer naar school gaan zijn we druk bezig met het vormen van de nieuwe 
groepen. Wisseling van leerlingen en/ of leerkrachten brengen altijd weer nieuwe dynamieken met 
zich mee. Met extra aandacht voor groepsvormende activiteiten leren de kinderen en de 
leerkrachten elkaar beter kennen, wat zorgt voor meer verbinding in de groepen. 
Ouders van wie de leerlingen naar een andere en/ of nieuwe leerkracht gaan zullen in de tweede en 
derde week van dit schooljaar worden uitgenodigd voor een gesprek met de leerkracht. Dit om 
elkaar en de leerling nog beter te leren kennen en om de overgang naar de nieuwe leerkracht zo 
soepel mogelijk te laten verlopen.  
 
Schoolreisjes 
Voor de vakantie zijn de leerlingen niet op schoolreisje gegaan. Ze gaan nu aan het begin van het 
schooljaar. We hopen dat deze schoolreisjes ook bijdragen aan de groepsvorming.  
Groep 1/ 2 gaan op 15 september naar Sanjes Safari; Groep 3/ 4 en 5 gaan op 23 september naar het 
Kameleondorp in Terherne en groep 6/ 7 en 8 gaan op 9, 10 en 11 september naar Heech.  
Uiteraard wordt u hierover nog verder geïnformeerd door de groepsleerkrachten. 
 
Gymnastiek 
De komende tijd zal de sporthal gerenoveerd worden. De renovatie zal enkele maanden in beslag 
nemen. Tot deze tijd kunnen wij geen gebruik maken van de sporthal in Ferwert. Vanaf 1 september 
gaan de leerlingen van groep 3 t/ m 8 met een bus naar de sporthal in Marrum. Hier wordt op 2 
tijdstippen gymnastiek gegeven aan beide groepen. De groepen 6, 7 en 8 zullen mogelijk ietsje later 
aankomen bij school. 
 
Oud papier 
Op zaterdag 19 september zal voor de eerste keer dit schooljaar het oud papier weer opgehaald 
worden. Twee keer per jaar doen we een beroep op u als ouder om oud papier op te halen. We 
starten om 09.00 uur en zijn meestal voor 12.00 uur klaar. Op de kalender van de school die 
komende week zal worden uitgereikt staat wanneer u bent ingedeeld om het oud papier op te halen. 
Lukt het u niet om op deze dag oud papier op te halen, dan dient u zelf te zorgen voor een vervanger 
(dit kan bijvoorbeeld door te ruilen met een ouder uit een andere groep). De inkomsten van het  oud 
papier komen ten goede aan de oudervereniging. Hierdoor kan de ouderbijdrage extreem laag 
gehouden worden en kunnen we diverse activiteiten organiseren zonder dat dit ten koste gaat van 
de onderwijsleermiddelen van uw kind.  
 
Luizen 
De komende week zullen de haren van de kinderen weer worden gecontroleerd op luizen. Mocht uw 
kind luizen hebben, dan wordt u hierover geïnformeerd door de groepsleerkracht. Weet u niet hoe u 
de haren luisvrij kunt krijgen, dan kunt u informatie inwinnen op school of de onderstaande site 
bezoeken waar u informatie kunt vinden over het verwijderen van luizen. 
http://www.ggd.amsterdam.nl/jeugd/jeugdgezondheidszorg/hoofdluis/   
 
Belangrijke data 
Schoolkamp groep 6, 7 en 8    9 t/m 11 september 
Schoolreisje groep 1/ 2     15 september  
Studiedag (leerlingen zijn vrij)    17 september 
Oud papier      19 september  
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Schoolreisje groep 3/ 4/ 5    23 september 
Informatieavond     23 september 
Himmeldei (Samen met de leerlingen van Op Streek) 25 september 
Start kinderboekenweek    30 september  
Herfstvakantie      12 t/m 18 oktober 
Studiedag (leerlingen zijn vrij)    19 oktober 
Zakelijke ouderavond (or/ mr)    22 oktober 
Week van facultatieve oudergesprekken  2 november 
 


