
 

Beste ouders en leerlingen, 
 
Hierbij ontvangt u eerste nieuwsbrief van het nieuwe schooljaar. De vakantie is voorbij en we zijn 
dankbaar dat iedereen voor zover we nu weten volgende week gezond kan starten. Iets om 
dankbaar voor te zijn want het is niet altijd gewoon. Zeker omdat we ook gehoord hebben van 
kinderen die ziek werden en onderzocht moeten worden.  
Vandaag zijn wij als team gestart met een overleg en in de achterliggende week hebben we alles 
klaar gemaakt voor het nieuwe jaar. We hopen dat de leerlingen er weer zin in hebben. Wij in ieder 
geval wel.  We hopen en bidden dat we een mooi en goed jaar mogen ontvangen.  
 

 
 Teamfoto op 1,5 meter. Kent u ons nog? 

Hierbij nog een heel aantal aandachtspunten voordat we weer gaan beginnen.  
 
Aanwezigheid directie 
In principe ben ik op maandag, woensdag en donderdag aanwezig op school. Naast mijn kantoor 
staat een bord waarop u kunt zien of er wijzigingen zijn.  
 
Eerste schooldag 
We verwachten alle kinderen op maandag 30 augustus om 8.30 uur op school. Vanwege corona 
willen we u vragen om (wanneer u uw kind brengt) uw kind bij het hek af te zetten. Alle leerkrachten 
zijn op het plein om de kinderen op te vangen.  
 
 
 
 



 

Startbijeenkomst 
De startbijeenkomst vindt dit jaar onder schooltijd plaats. Dit zal zijn op donderdagmiddag 10 
september. Helaas kan u er niet bij zijn dit jaar. We laten u nog weten op welke wijze u toch mee kan 
kijken.  
 
Kennismakingsgesprekken 
De kennismakingsgesprekken zullen de komende tijd wel doorgaan. Hierbij zullen de leerkrachten de 
corona-regels in acht nemen. We willen u vragen om dit ook te doen.  
De huisbezoeken die normaal gesproken in groep 1 plaatsvinden vervallen. Alle nieuwe ouders 
worden uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek op school.  
 
Nieuwe leerlingen 

Na de vakantie zullen er een heel aantal nieuwe leerlingen starten bij ons op school.  

In groep 1 zullen gaan starten: Xavi Bouwman, Nathan van de Ridder, Ivana Boeve, Levy de Ruiter, 

Daan Mulder, Lizzy van de Kolk, Ali Alghzawi, Dévin Vermeer 

In groep 2 start Giovanni de Waal 

In groep 3 start Sami Bouzerda 

In groep 4 start Lucas van Middendorp 

In groep 5 starten Caylen Koning en Damian Graham 

In groep 6 start Céfas Vonk Noordegraaf 

In groep 8 start Lilli Vlastuin 

We wensen iedereen een goede start toe en hopen dat zij een goede en fijne tijd bij ons op school 
mogen hebben. 
 
Gymrooster 
Op donderdag gaan de groepen 3 tot en met 8 gymmen.  
Groep 3 en 4 gaan ’s ochtends. Groep 5-8 gaan ’s middags.  
De kinderen van groep 3 en 4 krijgen gym van juf Goedvree en juf van Lagen.  
De kinderen van groep 5-8 krijgen gym van juf Ansink. 
Van ongeveer 10.30 tot 11.30 gymmen de kinderen van groep 3/4. Dit kan soms iets later zijn maar 
ze zijn altijd voor 12.00 uur weer op school. De kinderen kunnen dus gewoon vanaf school mee naar 
huis.  
Van 13.00 uur tot 14.00 uur gymt groep 7/8. De kinderen verzamelen zich met de fiets om iets voor 
13.00 uur bij de gymzaal. De overblijvers fietsen met de juf vanuit school mee.   
Om 14.00 uur tot 15.00 uur gymt groep 5/6. Meester van de Beek fietst met deze groep naar de 
gymzaal en neemt groep 7/8 weer mee terug.   
Groep 5/6 mag om 15.00 uur zelf naar huis fietsen of bij de gymzaal worden opgehaald. Wanneer 
uw kind(eren) met de juf mee naar school moet(en) fietsen, graag even (laten) doorgeven.   
Wanneer dit niet mogelijk is, graag bespreken met de juf. 
 
 
 
 
 
 
 



 

Corona 
Hierboven is al een aantal keer gesproken over corona. Nog steeds hebben we hier mee te maken. 

We zullen de richtlijnen zoals deze voor de vakantie waren blijven hanteren en soms iets aanpassen 

waar dat kan. Hieronder een opsomming van onze maatregelen: 

Kinderen / school 

• Kinderen wassen meerdere keren per dag de handen. De leerkrachten coördineren dit. 

• Er worden papieren handdoeken gebruikt.  

• Voor kinderen in groep 1 of 2 van de basisschool geldt dat zij bij een neusverkoudheid 

gewoon naar school mogen, behalve: 

o als het kind ook koorts of andere COVID-19-klachten heeft; 

o als het kind een huisgenoot is van een patiënt met een bevestigde COVID-19; 

o als een huisgenoot van het kind koorts (boven 38 graden Celsius) en/of last van 

benauwdheid heeft. 

• Voor kinderen in groep 3 of hoger gelden de normale regels voor thuisblijven: 

o bij verkoudheidsklachten of andere klachten die passen bij COVID-19 

(neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging, koorts vanaf 

38 graden Celsius en/of plotseling verlies van reuk of smaak); 

o als een huisgenoot van het kind koorts (boven 38 graden Celsius) en/of last van 

benauwdheid heeft. 

• De komende tijd zal het ventilatiesysteem van de school worden nagekeken om te zien of 

deze voldoet. Sowieso zullen we veel ventileren door middel van ramen en deuren.  

• De traktaties bij verjaardagen moeten verpakt zijn. Het gaat dan om verpakkingen die  al in 

de winkel er om zijn gedaan (zoals bij een zakje chips o.i.d.) dus niet die u als ouders er om 

doet.  

Graag de traktatie ’s morgens al meegeven aan uw kind. Wilt u graag dat er een foto wordt 

gemaakt tijdens het vieren van de verjaardag dan kan u dit aan de leerkracht vragen om te 

doen. Zij zullen de foto dan maken en versturen. 

• Ophalen kinderen groep 1 en 2: 

o Groep 1: de kinderen kunnen van 11.55 tot 12.00 uur en van 14.55 tot 15.00 uur 

worden opgehaald. Hierbij geldt weer dat u aan de weg wacht; de kinderen spelen 

op plein en de leerkracht stuurt de kinderen naar u toe wanneer u er bent.  

o Groep 2: de kinderen kunnen vanaf 12.00 uur en vanaf 15.00 uur worden opgehaald 

op het plein. Ook hierbij geldt dat u aan de weg wacht. De leerkracht stuurt de 

kinderen naar u toe wanneer u er bent.  

 

Volwassenen 

• Als volwassenen houden we 1,5 meter afstand. Ook bij het hek. Wilt u daar ook aan denken?  

• Ouders zijn welkom in de school wanneer er een afspraak is of in noodgevallen. Wilt u 

contact met de leerkracht dan willen we u vragen om dit via social schools te doen of even 

te bellen naar school.  

• Bij verkoudheidsklachten verwachten we dat u niet in de school komt. Hebt u een afspraak 

dan graag de leerkracht bellen om een nieuwe afspraak te maken.  



 

• Wanneer ouders in de school komen dan verwachten we dat zij de handen ontsmetten bij 

de ingang en rechts aanhouden in de gang.  

 

Zendingsgeld: Kristine in Afrika 

In de maanden september, oktober en november sparen we voor 'Kristine in Afrika'.  

 

Sinds mei 2017 zet Kristine Burgwal zich in voor kwetsbare kinderen in de omgeving van Kaapstad, 

Zuid-Afrika. 

Met haar missie: Geloof, hoop en liefde voor kwetsbare kinderen in Zuid-Afrika, is zij door de 

Hervormde gemeente  

Kootwijk- Kootwijkerbroek uitgezonden. 

Kristine is betrokken bij het project Kinderevangelisatie van de lokale organisatie Helderberg Uitreik. 

Op verschillende plekken (o.a. in de townships) geeft zij Kinderbijbelclub en Tienerclub. Daarnaast 

geeft ze RT (Remedial Teaching) bij een overheidsschool voor kinderen van Kind- en Jeugdzorg 

Centrum Goeie Hoop. 

We willen graag mee helpen om een verschil te maken voor deze kinderen. Sparen jullie weer mee?  

 

Voor meer informatie over Kristine in Afrika: http://kristineinafrika.nl/ 

 

Overblijven 
Vanaf maandag gaan we weer starten met overblijven. Voor het overblijven wordt er nog gezocht 
naar ouders die willen helpen bij het overblijven.  
Als er voldoende ouders zijn bent u één keer in de 4 weken aan de beurt en is het de bedoeling dat u 
van 12.00 uur tot 12.45 uur met de kinderen eet en daarna met ze naar buiten gaat. In principe bent 
u met twee ouders bij het overblijven.  
Wilt u helpen bij het overblijven dan kunt u dit melden bij onze overblijfouders: Ariëtte van de Steeg 
en Tjarda Becker.  
 

Typecursus 

Voor de kinderen van groep 6-8 is er de mogelijkheid om een typecursus te volgen. Hierover hebben 

zij vorig jaar bericht gehad. Er zijn tot op heden niet genoeg aanmeldingen om het op school te 

houden; daarom nogmaals het bericht over typen. Dit staat in een aparte bijlage bij deze 

nieuwsbrief.  

 

 

Aan het eind gekomen van de nieuwsbrief hoop ik alles te hebben gemeld wat er gemeld moet 

worden. De komende week komt er nog een bericht met daarin belangrijke data voor het komende 

jaar.  

Ik wens u mede namens het team nog een goed weekend.  

 

Hartelijke groet, 

Colinda van Milligen 

 

 

http://kristineinafrika.nl/


 

 

Team 

Mocht u niet meer precies weten wie wie is op de teamfoto; hieronder de namen bij de foto: 

 
 

 

 

1. Mariëlle Bik Lio-stagiaire groep 5/6 

2. Hilde Borghuis Leerkracht groep 5/6 

3. Heleen Goedvree Leerkracht groep 4 

4. Herma Nijkamp Leerkracht instroomgroep / groep 1 

5. Hans de Graaf Leerkracht groep 4 

6. Marry Ligtermoet Leerkracht groep 2 

7. Ella van Lagen Leerkracht groep 2/3 

8. Martine te Morsche Intern begeleider 

9. Carolien Roskam Leerkracht instroomgroep / groep 1 

10. Gerdien Visser Leerkracht groep 2/3 

11. Marijn van der Beek Leerkracht groep 7/8 

12. Colinda van Milligen Directeur 

13. Willeke Ansink Leerkracht groep 5/6 

 


