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START VAN EEN NIEUW SCHOOLJAAR MET CORONA 
Het nieuwe schooljaar staat weer voor de deur. Op alle locaties wordt hard gewerkt om er weer een prachtig jaar 
van te maken. Het wordt zeker een andere start dan dat jullie gewend zijn. We hebben namelijk nog steeds te maken 
met het COVID 19 Virus (Corona) en daardoor met verschillende maatregelen die ook voor onze school gelden. 
Onderstaande regels worden vanuit het RIVM en de Veiligheidsregio aangegeven: 
 
1. Alle leerlingen gaan volledig naar school. 
2. Tussen leerlingen hoeft geen 1.5 meter afstand bewaard te worden. 
3. Tussen personeelsleden en leerling moet zoveel mogelijk 1.5 meter afstand bewaard worden. 
4. Tussen personeelsleden onderling moet 1.5 meter afstand bewaard worden, tenzij nabij contact voor de 

werkzaamheden noodzakelijk is. 
5. Ouder(s) /verzorger(s) komen niet op het schoolplein of in de school.  
6. De school zorgt ervoor dat leerlingen vaak hun handen wassen. 
7. Er wordt in de gebouwen zoveel mogelijk geventileerd. Voor schooltijd, tijdens pauzes en na schooltijd. Ook 

tijdens de lessen zullen wij zoveel mogelijk ventileren. Houd u hiermee rekening met de kleding van uw 
kind(eren). 

8. Na school gaat iedereen direct naar huis of de BSO. Dit geldt niet voor personeelsleden. 
 

Brengen en halen van de kinderen 
Helaas is de regel nog steeds van toepassing dat ouders niet in school en op het schoolplein mogen komen. Wanneer 
leerlingen worden gebracht of gehaald verzoeken wij u dit door één ouder/verzorger te laten doen. De breng- en 
ophaaltijden zijn voor sommige groepen veranderd. In de bijlage treft u informatie wat voor de locatie van uw 
kind(eren) van toepassing is. Wij vertrouwen erop dat wij ons allemaal aan de maatregelen houden om een veilig en 
gezond schooljaar tegemoet te gaan.  
 

Augustus 2020 
  31 1e schooldag. 
  31 PRIMA: Groepsregels bespreken. 
 
September 2020 
  8 Voorlichting voor genodigden van de Plusklas. 
11 Inleveren ouderverklaringen. 
14  Start ouder-kindgesprekken groep 8  
16 Start Plusklas Annie M.G. Schmidt. 
17 Start Plusklas De Vogelenzang. 
21 Voorlichtingsavond groepen 1-2. 
22 Voorlichtingsavond groepen 3 t/m 7. 
22  Kinderpostzegels groep 8.  
23 Opening Kinderboekenweek. 
25 Schoolfotograaf. 
29 Gezond op School; groep 8 Zuid en groep 8 Noord. 
 

Oktober 2020 
1 Studiedag; kinderen vrij. 
2 Gezond op School; groep 7 en 8 Annie M.G. Schmidt en groep 7 Vriesland. 
5 Voorlichtingsavond groepen 8. 
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Bereikbaarheid locatiecoaches 
Op iedere locatie kunt u met uw vragen en opmerkingen over de school contact opnemen met de locatiecoach. 
Uiteraard gaat u met uw vragen over uw kind naar de leerkracht. 
 
Annie M.G. Schmidt Danique Exaltus   0181-630433  M. Kramersstraat 

    0181-643406  W. Bladergroenstraat 
De Vogelenzang 
Noord   Nikki Monster   0181-680707 Trompetpad 
Noord /Leonardo Marion Bork   0181-687010 Trombonestraat (ingang Trompetpad) 
Zuid    Romy van Sintmaartensdijk 0181-636296  J. Wagenaarstraat 
Vriesland  Larissa Gundlach  0181-632311 Pampasgras 
 

Een nieuwe groep 
Zowel u als de leerkrachten vinden het onwijs jammer dat u geen kijkje kan nemen in de klas. U ontvangt op 
maandag 31 augustus een filmpje en/of foto’s van de klas om toch een beeld te geven hoe de klas eruitziet.   
 
Koelelementen 
Door Corona komen kleuters zelfstandig naar binnen. We hebben gemerkt dat het legen van de tassen met 
broodtrommels veel tijd vergt. We hebben als school daarom gekozen om alle kleuters éénmalig een koelelement 
mee te geven. Bij het gebruikmaken van het koelelement blijft het eten tot aan de lunch koel en het scheelt veel 
onrust bij het uitzoeken van de trommels en bekers bij de bakken. De groepen 3 tot en met 8 kunnen (binnenkort) 
allemaal gebruikmaken van de koelkasten op de locatie.  
 
Schoolfotograaf 
Op vrijdag 25 september komt de schoolfotograaf. Alle kinderen van locatie Annie M.G. Schmidt  
W. Bladergroenstraat worden op locatie M. Kramersstraat gefotografeerd.  
Alle kinderen van De Vogelenzang worden op hun eigen locatie gefotografeerd.  
U ontvangt hierover nog een informatiebrief. 
 

Voorlichtingsavonden 
In verband met Coronarichtlijnen is het voor ons niet mogelijk om de informatieavond te geven zoals u dat van ons 
gewend bent. Wij zullen hiervoor een ander initiatief nemen. Uiteraard willen wij u wel kennis laten maken met de 
leerkracht, wellicht via Teams. Daarnaast wordt u geïnformeerd over leerstof, methoden en de aanpak in de klas. 
Vorderingen van uw kind komen deze avond niet aan de orde. 
Op de voorlichtingsavonden van groep 8 krijgt u informatie over het voortgezet onderwijs.  
U ontvangt over de voorlichtingsavond nog verdere informatie. 
 
Rookvrij schoolplein  
Vanaf 1 augustus 2020 moeten alle scholen een rookvrij schoolterrein hebben. Onze school wil leerlingen een 
gezonde en rookvrije leeromgeving bieden. Uit onderzoek blijkt dat ‘zien roken, doet roken’. Kinderen en jongeren 
beginnen gemakkelijker en eerder met roken als ze roken in hun omgeving zien. Een rookvrij schoolterrein helpt 
leerlingen niet te starten met roken en voorkomt ongewenst meeroken.  
 
Wij vragen u ook om zelf niet te roken buiten het schoolplein bij de ingang van het plein, in het zicht van de 
leerlingen. Bijvoorbeeld bij het brengen en ophalen van leerlingen.  
 
Alvast onze dank voor uw medewerking! Met elkaar dragen we bij aan een gezonde leeromgeving voor onze 
kinderen. 
 
 
 
 

 


