
Organisatorische maatregelen bij het begin van schooljaar 2021 2022 
 

Gezien de huidige omstandigheden zullen we een aantal maatregelen zoals we 
die voor de zomervakantie hanteerden, verlengen zolang dat nodig is. Hierbij 
informeer ik u daarover. 
 

# Wij hopen dat u begrijpt dat het schoolgebouw en een deel van het schoolplein voorlopig alleen 
toegankelijk is voor kinderen en medewerkers, logische  uitzonderingen daargelaten. 
# We hanteren geen afwijkende eindtijden, alle kinderen komen om 11:45 u. of om 14:15 u. uit school 
(uitgezonderd de vrijdag uiteraard omdat de groepen 1-4 dan om 11:45 u. uit gaan en de groepen 5 – 
8 om 14:15 u. 
# De kinderen van de groepen 4 – 8 mogen voor schooltijd tot de eerste zoemer buiten spelen als ze 
dat willen. Met ingang van schoolweek 2 geldt dit ook voor de kinderen van de groepen 3. Vanaf 8:00 
u. naar binnen gaan mag altijd! 
 

# Het brengen en ophalen van de kinderen  
Dat blijft zoals we dat voor de zomervakantie ook deden en hebben we als volgt georganiseerd: 
 

Voor de peuters, de kinderen va het KDV en de kinderen van de groepen 1 en 2: 
- De peuters worden door de leidsters bij hun entree aan het Stadsstreng ontvangen. 
- De kinderen die het KDV bezoeken, worden door de leidsters gewoon bij de deur ontvangen. 

 

- De kinderen van groep 1A en 1B, groep 2A en 2B worden door hun leerkrachten ontvangen 
op het kleine schoolplein bij het hek aan het Stadsstreng. Nadat ze even buiten gespeeld 
hebben, neemt de leerkracht de kinderen mee naar binnen. Groep 2A en 2B komen daar ook 
weer uit school terwijl groep 1B bij de peuterentree naar buiten komt. De kinderen van groep 
1A kunnen bij hun lokaal ‘aan de overkant’/de BSO-ruimte weer opgehaald worden. 

 

Voor de kinderen van de groepen 3 – 8: 
- De kinderen van de groepen 3 komen bij de hoofdingang naar binnen. Daar staan de 

groepsleerkrachten van groep 3 die  hen ontvangen en samen met juf Doortje en juf Rineke 
verder naar hun lokaal begeleiden.  

 

- De kinderen van groep 4C van Angelien Lotstra komen bij de zij-ingang (bij de open 
fietsenstalling) waar Angelien staat om hen te ontvangen en naar het lokaal te begeleiden. 

- De kinderen van groep 4A en groep 4B komen bij de achteringang waar de leerkrachten 
Marianne Posthuma/Marie-Louise Veenekamp  en Bernice Valk/Julia Posthumus staan om hen 
te ontvangen en naar hun lokaal te begeleiden. 

 

- De kinderen van groep 5A komen bij de zij-ingang (bij de open fietsenstalling) waar Nynke 
Reitsma/Monique Haringa hen ontvangen en verder naar hun lokaal begeleiden. 

- De kinderen van groep 5B en groep 5C komen bij de hoofdingang waar ze door hun 
leerkrachten Wally Hoekstra/Ilse Bron en Wieger Bakker/Dieuwertje van Dalfsen worden 
ontvangen en naar hun lokaal worden begeleid. 

 

- De kinderen van groep 6A en groep 6B komen bij de zij-ingang (bij de open fietsenstalling) 
waar ze door een van hun leerkrachten Sjors Visser/Dennis Visser en/of Helga Tijmstra/Joukje 
van der Kort  worden ontvangen en verder naar hun lokaal begeleid. 

 

- Van de kinderen van de groepen 7 en 8 verwachten we dat ze zelf de weg vinden naar hun 
nieuwe lokaal. De groepen 7  komen door de hoofdingang naar binnen en de groepen 8 door 
de achteringang aan het schoolplein. 

 

Al deze kinderen komen bij deze entrees ook weer uit school. 
 



# Alle nieuwe leerlingen, zij die door verhuizing of anderszins bij ons op school komen, ontvangen we 
maandagochtend tussen 8:00 – 8:15 u. bij hoofdingang van school. Van daaruit zal ondergetekende 
samen met een van de niet-groeps-gebonden leerkrachten de kinderen naar het juiste lokaal 
begeleiden.  
 
De lokalen 

 
 
Inkijkje in de eerste schooldag 
Omdat we heel goed begrijpen dat u natuurlijk ook even wilt weten hoe uw kind in het lokaal zit en 
waar en hoe het dan gaat, zullen alle leerkrachten u maandagmiddag via Social Schools een klein 
inkijkje sturen zodat u kunt meegenieten! 
 

Hygiëne 
De hygiënemaatregelen zoals we die voor de vakantie hebben ingezet, zetten we op dezelfde manier 
voort. 
 

Thuisblijfregels gezondheid leerlingen en personeel 
Wij volgen ook hierin de adviezen en richtlijnen die gelden voor het onderwijs en de opvang.  Bij twijfel 
kunt u overleggen met de huisarts, GGD-(website), RIVM-(website) en/of de leerkracht van uw 
kind/school. 
 

We hopen hiermee enige duidelijkheid te verschaffen en voor vragen en opmerkingen kunt u altijd bij 
ons terecht. Ook daar kunt u op rekenen! 
 

Met vriendelijke groet, 
Age Huitema 


