
Nieuwsbrief 26 augustus 2021  
 

 
 

 

Beste ouders / verzorgers, 

 

 

Hierbij ontvangt u de eerste nieuwsbrief van het schooljaar 2021-2022.  

Wij hopen van harte dat iedereen een fijne vakantie heeft gehad 

en gezond is gebleven. Het is fijn om de leerlingen maandag 

allemaal weer te zien. Een bijzonder welkom voor de nieuwe 

leerlingen die maandag starten! In deze nieuwsbrief informeren 

wij u over de start van het nieuwe schooljaar en over de manier 

waarop wij vormgeven aan de COVID-19 richtlijnen vanuit de 

overheid die voorlopig nog gelden.  

 

Startvergadering met het team  

Vanochtend hebben wij als team vergaderd. We zijn de 

vergadering gestart met het gedicht op de afbeelding hiernaast. 

Dit gedicht is gebaseerd op Psalm 1. De voorbereidingen voor 

maandag zijn bijna afgerond. Wij wensen de leerlingen en het 

team een gezegend schooljaar waarin ze op hun eigen manier 

mogen groeien en bloeien.  

 

 

COVID-19  

Er geldt nog steeds een landelijk protocol voor scholen met daarin richtlijnen om de school zo 

veilig mogelijk te houden. 

 

Algemene maatregelen 

• Tussen leerlingen onderling hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden. 

• We proberen het aantal contacten te beperken door maximaal 2 groepen aan elkaar te 

koppelen (CD, EJ, KL, OP) 

• Tussen alle volwassenen moet altijd 1,5 meter afstand bewaard worden.  

• De school zorgt ervoor dat leerlingen vaak hun handen wassen. 

• Na schooltijd gaat iedereen direct naar huis of de BSO. 

• Ouders komen alleen op afspraak in de school en op het schoolplein.  

 

Wat betekent dit voor onze school?  

Ook de komende periode blijft zorgvuldigheid en alertheid van belang. In de gangen is er tape 

op de vloer geplakt om de looproutes aan te geven. Wij dragen er zorg voor dat de algemene 

hygiënevoorschriften van het RIVM zoveel mogelijk worden nageleefd.  

In ieder klaslokaal is een zeeppompje, desinfecterende handgel en papieren handdoekjes 

aanwezig. De leerlingen moeten gedurende de dag geregeld hun handen wassen.  

De leerkrachten zullen geregeld de algemene hygiëneregels (bijvoorbeeld niezen/hoesten in je 

ellenboog, niet aan je gezicht zitten) met de leerlingen bespreken.  

Kinderen nemen alleen eten en drinken mee. Trakteren is mogelijk, maar dan alleen verpakte 

traktaties. Speelgoed, knuffels, etc. blijven thuis. 

          Schoolnieuws 



 

Brengen en halen  

De afgelopen maanden ging het halen en brengen heel goed. Toch brengen we de afspraken 

graag nog even onder de aandacht. We willen nog steeds voorkomen dat er veel ouders 

verzamelen bij het hek. Om die reden vragen wij u om bij het brengen en halen direct weer te 

vertrekken. De leerlingen kunnen vanaf 08.20 uur al naar binnen. Vanaf 08.15 uur zijn er op 

het plein pleinwachten aanwezig. Mocht er iets zijn, dan kunt u hen even aanspreken.  

Om 08.30 uur starten de lessen en om 14.00 uur zijn de leerlingen vrij. De groepen hebben 

een vaste ingang en looproute.  

- De groepen C en D gaan naar binnen via de kleuteringang.  

- De groepen E en J gaan naar binnen via plein 4 (plein met het voetbal- en basketbalveld). 

- De groepen  K, L, O en P gaan naar binnen via plein 3 (plein met de tafeltennistafel en de 

vlaggenmast).  

Contact met ouders 

Ouders komen alleen op afspraak op het plein en in de school. U kunt natuurlijk altijd even 

bellen, mailen of een Parro bericht sturen. Leerkrachten zijn na schooltijd telefonisch te 

bereiken.  

 

Thuisblijf regels gezondheid leerlingen  

Kinderen met verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn) 

mogen vanaf 12 juli 2021 weer naar school. Zij blijven wel thuis bij koorts, benauwdheid of 

veel hoesten. En ook hier geldt: bij twijfel blijf thuis. De beslisboom is een handig hulpmiddel 

om te kijken of uw kind wel of niet naar school mag. Deze vindt u als bijlage bij de 

nieuwsbrief.  

 

Eerste schooldag maandag 30 augustus 2021 

Aanstaande maandag, 30 augustus, start het nieuwe schooljaar. Voorgaande jaren ontvingen 

wij de leerlingen en ouders op het plein met een kopje koffie of thee. Helaas kan dat 

aanstaande maandag niet. We willen u vragen om uw kind naar school te brengen en dan  

weer te vertrekken. We willen samenkomsten bij het hek voorkomen.  
Een uitzondering maken we voor de ouders van leerlingen die maandag voor het eerst starten 

op De Prinsenhof. Deze ouders mogen wel mee naar binnen. Vanaf 08.10 staan alle 

leerkrachten buiten op het plein. Om 08.20 uur gaat de bel en mogen de leerlingen naar 

binnen. Om 08.30 uur starten de lessen.  

 

Algemene informatieavond woensdag 8 september online  

Op woensdag 8 september om 19.30 uur staat de algemene informatieavond gepland. Helaas 

kan deze avond niet op school plaatsvinden. Het is niet mogelijk om de 1,5 meter afstand te 

waarborgen in de lokalen. We hebben gezocht naar een alternatief. De groepsleerkrachten 

verzorgen de informatieavond online via een bijeenkomst in Teams. U ontvangt hiervoor een 

uitnodiging van de groepsleerkrachten.  

 

Gouden weken gesprek  

In schoolweek 3,4 en 5 krijgt u op een aantal middagen de gelegenheid om een kwartier met 

de leerkracht te spreken over wat u belangrijk vindt om door te geven over uw zoon/dochter. 

Deze gesprekken vinden plaats op school.  

 

 

Huisbezoek 



Dit schooljaar vinden er geen huisbezoeken plaats. Wel nodigen wij u in oktober/november 

op school uit om het OPP van uw kind met de groepsleerkracht te bespreken. 

 

Schoolreisje en uitdag 
Het schoolreisje en de uitdag voor de groepen 8 staan gepland op maandag 27 september. Wij 

hebben besloten om dit gewoon door te laten gaan. Op een later moment ontvangt u een brief 

met daarin meer informatie.  

Schoolgids 2021-2022 

In de bijlage bij deze nieuwsbrief ontvangt u ook de schoolgids voor het schooljaar 2021-

2022. Hierin staan ook alle vrije dagen en studiedagen.  

 

 

 

 

Hierna de activiteitenplanning voor de eerstkomende periode:   
 

Graag uw aandacht voor de studiedag op maandag 20 september en vrijdag 15 oktober. 

De leerlingen van De Prinsenhof zijn op deze dagen vrij.  

In de schoolgids vindt u een overzicht van alle vrije dagen.  

 

Augustus 2021 Maandag 30 augustus Start schooljaar 2021- 2022 

September  Woensdag  8 september  
19.30 uur Algemene 

informatieavond online  

  Maandag  20 september Studiedag, alle leerlingen vrij  

  Maandag  27 september  Schoolreisje en uitdag  

Oktober Vrijdag  1 oktober  Nieuwsbrief 

 Woensdag  6 oktober  Opening Kinderboekenweek 

 Donderdag  14 oktober Afsluiting Kinderboekenweek 

 Vrijdag  15 oktober Studiedag, alle leerlingen vrij 

 
Maandag t/m 

vrijdag 
18 t/m 22 

oktober  
Herfstvakantie  

 

 

Hartelijke groet,  

 

Esther Wesselink en Annelies Beltman,  

directie 

 

         Belangrijke data  


