
 

 

NIEUWSBRIEF 
Augustus 2020, Nieuwsbrief 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s) en kinderen, 

 

Leerkrachten en kinderen zijn het schooljaar weer 
gestart. Er klinkt weer een heerlijk geroezemoes en 
werkgeluid vanuit de klassen. Het is fijn om weer met 
volle klassen te starten.  
 
Deze Nieuwsbrief staat vooral in het teken van de 
praktische uitwerking n.a.v. de maatregelen Corona.  
 

Personeel 

Werkdagen teamleden 

Groep  Werkdagen 

Voorschool  Maandag – dinsdag: juf Mariët 

 Woensdag: juf Mieke 

 Donderdag: juf Hetty 

1-2  Maandag – dinsdag (om de 
week op vrijdag): juf Daniëlle 

 Woensdag – donderdag (om de 
week op vrijdag): juf Elsemieke 

3-4  Maandag t/m donderdag: juf 
Dilia 

 Vrijdag: juf Lydia 

5-6  Maandag – dinsdag : juf 
Willemieke 

 Woensdag – vrijdag: juf Rianne 

7-8  Maandag t/m vrijdag: meester 
Michel 

Onderwijs-
ondersteuning 

 Maandag – dinsdag: juf Dorine 

 Dinsdag – vrijdag: juf Dineke 

Intern 
Begeleider 

 Dinsdag: juf Lydia 

Administratief  
medewerkster 

 Donderdag en vrijdag: juf 
Hanneke 

Directie  Maandag t/m donderdag: 
meester Bas 

 

 

Praktische uitwerking coronamaatregelen 
Met deze maatregelen streven wij ernaar om het 
fysieke onderwijs in de school, zoveel als mogelijk, te 
kunnen borgen.  

Deurbeleid 

 Ouders en externen komen niet ‘spontaan’ in de 
school. Oudercontacten, gesprekken en contacten 
met externen zijn wel weer mogelijk, maar deze zijn 
alleen op afspraak. 

 Ouders en externen met corona of coronaklachten 
komen niet in school.  

Formele contactmomenten 

 Luistergesprekken groep 5 en 7: Dezen vinden 
plaats op woensdag 2 september. We hanteren 
hiervoor een vaste looprichting. Ouders komen 
binnen via de hoofdingang, desinfecteren de 
handen na binnenkomst en gaan naar buiten via de 
zij-ingang. U ontvangt van de groepsleerkracht de 
planning en verdere informatie. 

 Huisbezoeken groep 1 en 3: de leerkrachten van 
groep 1 en 3 gaan bij voorkeur op huisbezoek. Dit 
met inachtneming van de richtlijnen vanuit het 
RIVM. De leerkracht neemt met u contact op voor 
een afspraak.  

 Informatieavond: deze wordt verspreid over 
verschillende avonden in week 37 en 38. Per gezin 
kan maximaal één ouder de avond bijwonen. U 
dient u vooraf aan te melden bij de leerkracht. Voor 
emailadressen, zie de website.  

o Groep 1-2: dinsdag 15 september, 18.30 
uur. 

o Groep 3: dinsdag 8 september, 19.00 uur. 
o Groep 4: dinsdag 8 september, 20.00 uur. 
o Groep 5-6: donderdag 10 september, 19.00 

uur. 
o Groep 7-8: maandag 7 september, 19.30 

uur. 
De avonden worden gehouden in de centrale hal 
van de school.  

 
 
 

https://dezaaierhedel.nl/organisatie/team/


 

 

Informele contactmomenten 
 Startbarbecue: deze zal helaas niet doorgaan. 

 Andere informele momenten en vieringen worden 
gehouden met inachtneming van de richtlijnen 
vanuit het RIVM. Vanuit deze richtlijnen zoeken we 
naar een aangepaste invulling van deze momenten 
of indien noodzakelijk worden deze geannuleerd. U 
wordt hierover tijdig geïnformeerd.  

 

Wat te doen bij uitval en/of ziekte? 

Afwezigheid leerling 

Bij ziekmelding ontvangen de kinderen normaal 
gesproken geen thuiswerk. Wij gaan ervan uit dat 
wanneer kinderen ziek thuis blijven, zij ook te ziek zijn 
om thuis te werken. Wanneer uw kind echter vanwege 
corona, coronagerelateerde klachten of een huisgenoot 
met corona thuis blijft, dan dient u contact op te nemen 
met de leerkracht. De leerkracht kan dan na schooltijd 
thuiswerk klaarmaken voor de dagen erna. Uw kind kan 
dan vanaf de 2e dag thuis de leerstof verwerken.  

Lesuitval leerkracht 

School probeert vervanging te regelen. Maar meer dan 
anders zullen we rekening moeten houden met uitval 
van leerkrachten vanwege ziekte of afwachting van een 
testuitslag. In de huidige situatie kan het echter 
betekenen dat er geen vervanging is en dat we de klas 
vrij moeten geven. Op voorhand willen wij u vragen om 
na te denken over de eigen situatie en 
opvangmogelijkheden.  

 
Bij geen vervangingsmogelijkheden streven wij ernaar 
om vanaf de 2e dag papieren en digitale 
verwerkingsmaterialen klaar te hebben. Indien nodig 
kan er een laptop van school gevraagd worden. 

School of enkele groepen dicht 

Wij streven ernaar om vanaf de 2e dag zowel papieren 
als digitale verwerkingsmaterialen klaar te hebben. U 
ontvangt hiervoor een weekplanning. Via Microsoft 
Teams worden voor de groepen 3 t/m 8 
instructiemomenten (voor kleine groepjes) ingepland.  

 

Melding na terugkomst uit oranje en rode 
gebieden 
Volwassenen en kinderen ouder dan 12 jaar die 
terugkomen uit oranje en rode gebieden moeten 10 
dagen in thuisquarantaine. Kinderen van 4 t/m 12 jaar 
mogen wel naar school en sport.  
Wilt u aan ons doorgeven wanneer u in een oranje of 
rood gebied bent geweest.  

Algemene aandachtspunten herstart onderwijs 
 We hanteren reguliere schooltijden. 

 Alle kinderen zetten de fiets in het fietsenhok en 
gaan via de reguliere ingang de school binnen.  

 De kinderen van groep 1-2 mogen bij de 
kleuteringang op het schoolplein gebracht worden. 
Ouders kunnen de kinderen niet naar binnen 
brengen vanwege de 1,5 meter richtlijn.  

 De kinderen van groep 3-4 mogen, wanneer ze op 
school komen, direct naar binnen via de eigen 
ingang op het schoolplein. 

 De kinderen van groep 5 -8 maken een rij wanneer 
de schoolbel gaat.  

 

Algemene informatie 

Bingokaart leesactie 

Voor de vakantie hebben alle kinderen een 
(voor)leeskaart ontvangen. Wanneer de kinderen een 
volle kaart hebben, dan mogen ze deze inleveren bij de 
juf of meester. Zij ontvangen begin volgende week een 
presentje. 

ParnasSys-Ouderportaal 

Vanaf 23 augustus is Ouderportaal uitgebreid met 
inzicht in de gespreksverslagen tussen school en ouders 
en de individuele kindplannen. U kunt via Ouderportaal 
ook op de gespreksverslagen reageren.  
 
Wilt u tevens uw contactinformatie controleren en 
eventuele wijzigingen doorgeven. Wanneer u geen 
inlognaam en wachtwoord hebt van Ouderportaal kunt 
u contact opnemen met juf Hanneke, 
h.vanderstam@dezaaierhedel.nl.  

Schoolgids en jaarkalender 

De schoolgids heeft u als het goed is ontvangen. 
Wanneer u deze nog niet heeft ontvangen, kunt u deze 
opvragen bij de leerkracht of ondergetekende. De 
jaarkalender wordt aangepast en deze ontvangt u 
binnenkort zowel op papier als digitaal.  

mailto:h.vanderstam@dezaaierhedel.nl


 

 

Klusouders 

Wij kijken naar mogelijkheden om de klusactiviteiten, 
met inachtneming van de regels, weer op te starten. 
Wanneer u hierin wat voor de school wilt en kunt 
betekenen, dan kunt u contact opnemen met Erwin 
Schilders tel. 0642571496  of ondergetekende.  

Gebedsgroep 

Gebed is een zegen voor de school. We weten nog niet 
op welke manier we dit komend schooljaar in willen en 
kunnen vullen. Contactpersoon is Hanna van den Berg. 
We hopen u hier later verder over te informeren. 
Wanneer u mee wilt bidden of wilt kennis maken, dan 
bent u van harte welkom in de lerarenkamer. 

Heeft u vragen en/of opmerkingen, voel u vrij om deze door te geven.  
 
Hartelijke groet, 
 
Namens het team 
Bas van Ballegooijen 
 

 

 

 

Belangrijke data:  

 Donderdag 27 augustus:  uitleg en start leerlingenraad 

 Woensdag 2 september:  luistergesprekken groep 5 en 7 

 Maandag 7 september:  informatieavond groep 1-2 en groep 7-8 

 Dinsdag 8 september:  informatieavond groep 3 en 4 

 Donderdag 10 september: informatieavond groep 5-6 
Voor de informatieavonden is het belangrijk dat u uzelf vooraf opgeeft bij de leerkracht. 
 

 Woensdag 23 september:  studiedag, alle leerlingen vrij 

 Dinsdag 29 september:  ontruimingsoefening 

 Woensdag 30 september:  start kinderboekenweek 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


