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 BESTE OUDER(S)/VERZORGER(S) 
 
Nog even en schooljaar 2020-2021 begint! Hopelijk 
heeft iedereen zich kunnen opladen in de afgelopen 
weken en is er weer frisse zin om er een mooi schooljaar 
van te maken. 
 
We sloten het schooljaar 2019-2020 af met een 
turbulente tijd die in het teken stond van corona. En ook 
dit schooljaar zullen we rekening moeten houden met 
het corona virus. Met dit bericht zetten we graag nog 
even alles op een rijtje.  
 
Goed om hierbij te weten: over bepaalde maatregelen 
wordt op dit moment gesproken door de overheid. Het 
kan dus zijn dat er op onderstaande punten aanvullingen 
of wijzigingen komen.  

 

                         

 

 BRENGEN EN HALEN  
 
Zoals wij in de laatste nieuwsbrief voor de 
zomervakantie al hebben aangeven, kiezen wij ervoor 
om het huidige breng- en haalbeleid te continueren. 
Dat betekent dat de ouders buiten de school blijven en 
de kinderen zelfstandig naar binnen gaan. Op dezelfde 
wijze als we nu gewend zijn. De onderbouw bij de 
kleine poort bij het fietspad. De midden- en 
bovenbouw bij de poort Ramelerstraat. De tijd, 08:20, 
blijft ook ongewijzigd. Tijdens de enquête, over 
onderwijs-in-coronatijd, kwam als punt van zowel 
ouders als team duidelijk naar voren dat nu de 
kinderen zelfstandig de school in gaan dit een rust 
geeft aan het begin van de dag. We gaan echter wel 
onderzoeken hoe we betrokkenheid en aanwezig van 
ouders kunnen blijven behouden komend schooljaar. 
 

 PEUTERTIJDEN 
 
De peuters kunt u brengen tussen 08:30 en 08.45 bij 
de poort (locatie Bekkumer), of op het kleuterplein 
(locatie Voorstad) . Daar staat de pedagogisch 

medewerker om ze te ontvangen.Tussen 12.15 en 12:30 
kunt u uw kind ophalen op dezelfde plek. 
 

  CORONA-RICHTLIJNEN VOOR OP SCHOOL 
 
Als school volgen wij de maatregelen van de overheid en 
het protocol van 26 juni (zoals we dat ook in de weken 
vlak voor de vakantie deden). In dit protocol staat dat: 
 Alle kinderen gaan volledig naar school.  
 Tussen kinderen hoeft geen 1,5 meter afstand 

bewaard te worden. 
 Tussen alle volwassenen moet onderling 1,5 meter 

afstand bewaard worden. 
 De school zorgt ervoor dat kinderen vaak hun 

handen wassen. 
 Na school gaat iedereen direct naar huis of de BSO 
 We vieren verjaardagen van de kinderen. Maar 

zonder tractaties. 

MAANDAG 
17 AUGUSTUS 

start schooljaar 

24 AUGUSTUS 
T/M 04 
SEPTEMBER 

telefonische startgesprekken 

DINSDAG  
1 SEPTEMBER 

OUDERAVOND voor ouders nieuwe 
stamgroep ( leerjaar 1 , 3, 6) 
 

07 T/M 18 
SEPTEMBER 

Bovenbouwkampen  
7-9 aug Galaxy  
9- 11 aug Supernova 
14 – 16 aug Noorderlicht, 
16-18 aug Pulsar 

VRIJDAG 11 
SEPTEMBER 

Bosdag onderbouw Bekkumer 

 VRIJDAG 18 
SEPTEMBER 

Bosdag onderbouw Voorstad 



 

 

 
 
 

 STARTGESPREKKEN, KALENDER EN INFO-AVOND 
 
Wij kunnen ons goed voorstellen dat u als ouder 
nieuwsgierig bent hoe het met uw zoon/dochter in de 
eerste schoolweken vergaat. Wij zijn ook benieuwd met 
welke verhalen uw kind thuiskomt. De stamgroepleiders 
komen iedere dag om 14:00 mee naar buiten om 
contact te maken en in de 2e en 3e schoolweek zullen de 
stamgroepleiders telefonisch contact met u opnemen. 
Dit zal tussen 14:30 en 16:30 kunnen zijn.  
 
De informatieavond op dinsdag 01 september is voor de 
ouders waarvan het kind naar een nieuwe 
stamgroepgaat. Dat zal hoofdzakelijk voor kinderen uit 
leerjaar 1,3 en 6 zijn. Op deze manier houden wer de 
groepsgrootte beperkt en kan toch informatie worden 
gegeven over de nieuwe groep/bouw.  
 
De mooie jaarkalender wordt maandag direct meegeven 
aan het oudste kind van het gezin.  
 
 
 
 

 WAT ALS UW KIND ZIEK IS?   
 
- Voor kinderen in groep 1 of 2 van de basisschool 

geldt dat zij bij een neusverkoudheid gewoon naar 
school mogen, behalve: 
- als het kind ook koorts heeft 
- kinderen contact hebben met iemand met een 

bevestigde COVID-19 infectie en daarover zijn 
geïnformeerd door de GGD. 

- er een volwassene in het gezin van het kind 
klachten heeft die kunnen wijzen op het nieuwe 
coronavirus (koorts en/of 
benauwdheidsklachten). Dan moet het kind 
thuisblijven en is het belangrijk om het kind te 
testen.  

- Voor kinderen vanaf groep 3 geldt dat zij 
thuisblijven:  
- bij verkoudheidsklachten of andere klachten die 

passen bij  

o COVID-19 (neusverkoudheid, loopneus, 
niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging 
of koorts en/of plotseling verlies van 
reuk of smaak);  

- het kind een volwassen gezinslid heeft met 
passend bij COVID-19 (koorts en/of 
benauwdheidsklachten).  

 
 
 
Wat als er iemand in uw gezin ziek is? 
- Als iemand in het huishouden van de leerling koorts 

boven 38 °C en/ of benauwdheidsklachten heeft, 
blijft het kind ook thuis.  

- Als iedereen binnen het huishouden 24 uur geen 
klachten heeft, mag de leerling weer naar school en 
de opvang.  

- Als iemand in het huishouden van het kind getest is 
voor COVID-19 en een positieve uitslag heeft, moet 
het kind wachten tot die persoon 24 uur klachtenvrij 
is en dan 14 dagen ná het laatste contact met die 
persoon, thuisblijven.  

 
 
 
 
 

 BENT U OP VAKANTIE GEWEEST IN EEN 
RISICOGEBIED? SCHOOLREISJES ONDER- EN 
MIDDENBOUW 
Het kan zijn dat u in een zogenaamd oranje of rood 
gebied op vakantie bent geweest. U wordt dan door de 
overheid dringend geadviseerd om twee weken in 
thuisquarantaine te gaan. Voor ouders geldt dat zij dan 
niet in de school of op het schoolplein kunnen komen, 
ook niet om kinderen te halen of te brengen.  
 
Het advies voor thuisquarantaine geldt niet voor 
kinderen tot 12 jaar, wel weten we het graag als school. 
Wilt u het bij de stamgroepleider van uw kind melden als 
dit voor uw kinderen en/of gezin het geval is? 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 VOLWASSENEN IN & OM SCHOOL 
 
Volwassen in & om de school 
Volwassenen moeten nog steeds 1,5 meter tot elkaar 
houden. Daarnaast geldt dat u alleen de school in kunt 
komen als u dat zo heeft afgesproken met de 
stamgroepleider of directeur (dit geldt bijvoorbeeld voor 
rondleidingen of voor bepaalde oudergesprekken) én als 
u onderstaande vragen allemaal met nee kunt 
beantwoorden: 
 

 
 

 VENTILATIE 
 

De overheid raadt scholen aan om veelvuldig te 
ventileren en te luchten. De school volgt dit advies 
uiteraard op. Daarnaast zijn we in afwachting zijn van 
aanvullende richtlijnen op dit gebied, vanuit de overheid, 
de Gemeente Deventer en GGD IJsselland. 
 
 
 

 
    

   GYM 
 

De gymlessen starten meteen volgende week. In de 
zaal, met in achtneming van de coronarichtlijnen. 

 De midden- en bovenbouw van locatie 
Bekkumer gymmen op dinsdag. 
Bovenbouwgroep Supernova gymt op 
vrijdagochtend. 

 De midden-en bovenbouwgroepen van locatie 
Voorstad gymmen op woensdag.  

 De bovenbouw moet op hun gymdag met de 
fiets naar school. 

 Het is belangrijk dat de kinderen op hun 
gymdag een tas met gymkleren (met goede 
gymschoeisel)  bij zich hebben.  
 

 VAKANTIES EN STUDIEDAGEN VOOR HET 
SCHOOLJAAR 2020-2021 

Hersfvakantie 12-10 t/m 16-10  
Kerstvakantie 21-12 t/m 01-01 
Voorjaarsvakantie 22-02 t/m 26-02 
Paasvakantie 02-04 t/m 05-04  
Meivakantie 03-05 t/m 14-05  
Hemelvaart 13-05  
Pinksteren 24-05 
Zomervakantie 12 juli-22 augustus 2021 
 
Vrije dagen en studiedagen zijn over de dagen van de 
week verdeeld en zoveel mogelijk aansluitend aan 
vakanties: 
vrijdag 09-10 ( (correctie:stond in eerdere nieuwsraket 25-09)  
maandag 09-11 
maandag 07-12 
vrijdag 19-02  
dinsdag 25-05  
vrijdag 11-06 
……………………………………………………………………………. 
Wij hopen jullie komende tijd allemaal in goede 
gezondheid te zien en te spreken.  
Met vriendelijke groeten, namens het team,  
 
Yno en Eva  


