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Beste ouder, verzorger 

 
Corona 
We krijgen signalen dat ouders het lastig vinden dat ze niet naar binnen mogen. Dat begrijpen wij heel 
goed en zelf vinden we dat ook vervelend, maar we moeten ons echt aan de richtlijnen houden. 
Als er meerdere ouders binnen zijn is het handhaven van de 1,5 meter afstand moeilijk.  
Mocht u een leerkracht willen spreken dan kunt u altijd bellen naar de school (0113-316010) of mailen naar 
de leerkracht. Het maken van een afspraak na schooltijd is ook mogelijk. 
Houdt u er wel rekening mee dat de leerkrachten tussen 8:30 uur en 14:00 uur voor de klas staan en dan 
dus niet met u kunnen praten. 
 
Voor het eten en na het buitenspelen wassen wij onze handen en worden de handen in de klassen 
gedesinfecteerd, worden tafels tussendoor schoongemaakt, staan de ramen in de lokalen elke dag open en 
blijven ook de deuren zo veel mogelijk openstaan, zodat de klink niet hoeft te worden aangeraakt.  
 
We gebruiken de beslisboom om te bepalen of een leerling met bepaalde klachten naar school mag. Wij 
zijn alleen geen dokters en het blijft soms moeilijk om de juiste beslissing te nemen. Bij twijfel kunt u altijd 
contact opnemen met de GGD of huisarts. 
 
Voor de leerkrachten zijn er ook regels opgesteld wanneer wij niet mogen komen. Wij zullen sneller thuis 
moeten blijven dan dat we anders zouden doen. Houdt u er rekening mee dat we in de toekomst misschien 
moeten besluiten om klassen naar huis te sturen. Het tekort aan vervangers zullen wij dit jaar zeker gaan 
voelen. Uiteraard is het naar huis sturen van klassen het laatste wat we doen, maar zeer waarschijnlijk niet 
te voorkomen. 
 
Informatieavond 
Voorgaande jaren organiseerden wij een ouderochtend waarin de kinderen aan u vertelden hoe er in de 
klassen wordt gewerkt. Dat kan dit jaar niet. 
We hebben besloten om een informatieavond te organiseren voor groep 3 en voor groep 8 op 23 
september om 19:00 uur. De leerkracht zal dan iets vertellen over het werk in de klas en in groep 8 wordt 
de weg naar het voorgezet onderwijs toegelicht. 
Er mag per kind één ouder naar deze informatieavond en u dient zich van te voren op te geven bij de 
leerkracht. Voor juf Marjolein van groep 3 kunt u zich opgeven door een mail te sturen naar m.polfliet-
staats@omnisscholen.nl. Voor juf Chantal kunt u een mail sturen naar c.brandt@omnisscholen.nl. 
Bij veel aanmeldingen in groep 8 kan het zijn dat we de groep splitsen. Als dat zo is krijgt u daar bericht 
over. 
Tot uiterlijk 16 september kunt u zich opgeven. 
 
Voor de andere klassen krijgt u een mail met de werkwijze in de klas. Hierin staat ook informatie over 
bijvoorbeeld huiswerk, spreekbeurten en boekbesprekingen.  
Die mail versturen wij op 15 september. 
 

mailto:m.polfliet-staats@omnisscholen.nl
mailto:m.polfliet-staats@omnisscholen.nl
mailto:c.brandt@omnisscholen.nl


 
 
September/oktober 2020 
 
  

 
 

 

 
 

Kinderboekenweek 
De kinderboekenweek komt er weer aan. Van 30 september tot 10 oktober zullen wij hier in alle klassen 
aandacht aan besteden. Het thema is: En toen? 
We organiseren ook weer groepsdoorbroken activiteiten waarin we alle kinderen van de school door elkaar 
mixen om van en met elkaar te werken en te leren. Op Facebook zullen wij foto’s van deze activiteiten 
delen. 
 
Groep 7/8 naar verkeersveiligheidsproject 
Op donderdag 17 september gaan groep 7 en 8 naar het 100% Verkeersveilig Event in Heinkenszand. Deze 
dag wordt georganiseerd door het ROVZ. Er zullen op het event 3 verschillende activiteiten zijn die te 
maken hebben met verkeer.  
Ze worden hier met de bus naartoe gebracht en weer teruggebracht.  

 
Nationale buitenlesdag 
Dinsdag 22 september is het nationale buitenlesdag. Bewegend leren en buiten leren is iets waar wij dit 
schooljaar extra aandacht aan gaan besteden. Tijdens de nationale buitenlesdag zullen wij dit dan ook 
zeker doen. 
 
Stagiaires 
We hebben dit schooljaar verschillende stagiaires vanuit verschillende opleidingen. 
In een aparte brief stellen ze zich aan u voor. 
 
Meester Sjoerd zal dit schooljaar de gymlessen verzorgen en hij is op dinsdag en vrijdag ondersteunend in 
de klassen aanwezig. 
 
Talent voor de Toekomst 
De workshop Vloggen! wordt op dit moment door veel kinderen bezocht. Leuk hoor om te zien hoe snel de 
kinderen leren om een leuke vlog op te nemen. 
 
 
Data komende periode 

15 september Informatie vanuit de groepen versturen 

Donderdag 17 september Groep 7/8 naar 100% Verkeersveilig Event 

22 september Nationale buitenlesdag 

23 september Informatieavond groep 3 en groep 8 

Woensdag 30 september Start kinderboekenweek 

Maandag 19 oktober Start herfstvakantie Let op! Vrijdag is geen vrije dag 

Maandag 26 oktober Weer naar school 

Maandag 2 november Start schoolbreedproject Bekende Zeeuwen 

 
 


