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Nieuwsbrief  2 PJS 

schooljaar 2020-2021 21-augustus -2020 

 

Start 
We hebben deze week met elkaar een prima start gemaakt. U heeft uit de groepen berichten gekregen 

hoe fijn deze start is verlopen. Ten aanzien van de gehele school hebben we ook behoefte om kort terug te 

blikken, met name ten aanzien een aantal Corona maatregelen.  

Wij zijn waanzinnig trots op uw kinderen. Trots op hoe flexibel en zelfstandig zij omgaan met de regels die 

hen beperkingen opleggen. Wij zijn trots en u mag dat ook zijn als uw net vierjarige zelfstandig alles een 

plekje weet te geven in de school en zoveel zo snel weet op te pakken.  

We hebben ook zorg. We zien hoe enorm druk het is bij het halen en het 

brengen van de kinderen en ervaren, mogelijk net als u dat het 

waarborgen van de anderhalve meter regel in de praktijk niet 

gehandhaafd wordt. We willen u met klem vragen, hier beter op te 

letten en stellen daarom bij het halen van uw kind ook het grote plein 

beschikbaar om daar te wachten op uw kind. Aan de kant van de 

kleuters geldt dat het hele asfaltplein hiervoor beschikbaar is. Spreek af 

waar zij u gaan ontmoeten zodat u niet allen bij de voordeur hoeft te 

staan. Door u hieraan te houden zorgt u er mede voor dat  wij ons onderwijs gewoon fysiek kunnen blijven 

geven. De teamleden zijn hier alert op. Gedragen zich ook in hun vrije tijd zorgvuldig, omdat wij allen 

beseffen dat besmetting voor zover mogelijk voorkomen moet worden, om ons werk, het onderwijs aan uw 

kinderen, zo voort te kunnen blijven zetten! 

We willen graag onderstaande regels met u delen: 

✓ Neem bij het hek, of aan de straatkant afscheid van uw kinderen. 
✓ Kom zoveel mogelijk te voet of op de fiets naar school toe. 
✓ Moet u toch met de auto, wilt u deze dan wat verder van de school plaatsen om de kinderen en alle 

ouders die staan te wachten alle ruimte te geven om dit op een veilige manier te kunnen doen. 

Hiermee geeft u ook meer ruimte om de nodige afstand te kunnen behouden. 
 

U helpt ons en elkaar om dit samen te doen. U helpt ons om elkaar daar op aan te spreken als het even 

niet goed gaat. Alleen samen kunnen we ervoor zorgen dat we gezond blijven en dat wij met jullie kinderen 

op school kunnen blijven werken en niet hoeven terug te keren naar thuis onderwijs. Dank u voor uw hulp in 

deze namens alle collega’s. 

 

Schoolmelk wordt niet langer verzorgd op onze school 
Alle Schoolmelkabonnementen zijn stopgezet. Hierdoor is niet meer mogelijk om een abonnement op  

Schoolmelk af te sluiten voor schooljaar 2020/2021 en verder. Ouders die gebruik maakten van schoolmelk 

zijn hierover geïnformeerd.  Het aanbod om op school op een andere manier te gaan verspreiden is voor 

ons niet werkzaam.  

 

 

 



Pagina 2 van 2 pag.  Nieuwsbrief 2 PJS  schooljaar 2020 - 2021 

 

 

Aanbod buiten school 
Vanuit de Brandweer en vanuit Allente opvang zijn er twee activiteiten die wellicht leuk zijn voor uw 

kinderen. We gaan er vanuit dat als uw kinderen hieraan deel willen nemen u de begeleiding zelf verzorgt. 

Voor wie gaat deelnemen, veel plezier toegewenst. 

Uitnodiging om de voorleescarrousel bij te wonen. (zeker 

leuk voor kleuters) 

Kom op 2 september met uw kind naar De Voorleescarrousel. 

Jullie worden dan getrakteerd op 3 verhaaltjes voor het slapen gaan. Ieder 

verhaaltje wordt voorgelezen door een andere voorlezer, waaronder wethouders 

Jasper Nieuwenhuizen en Nils Langedijk. Het thema is ‘superhelden’ dus uw kind 

mag verkleed komen of alvast lekker zijn/haar pyjama aantrekken. Neem een 

kussentje mee om op te zitten. 

U kunt de Voorleescarrousel bijwonen op het plein van BSO De Hasselbraam in St. Pancras. Andere locaties vindt u hier, als dat u 

beter uitkomt. 

De Voorleescarrousel start om 18.00 uur, u bent vanaf 17.50 uur van harte welkom. Het duurt tot ca. 18.45 uur. Wilt u komen met 

uw kind(eren)? Meld u dan even aan via dit formulier, dan kunnen we ons goed voorbereiden. Want uiteraard gaan we alles 

inrichten conform de RIVM richtlijnen. 

Bij slecht weer kunnen we helaas niet uitwijken naar een overdekte locatie gezien de maatregelen. 

Houd dus op 2 september onze website of Facebook pagina in de gaten of de Voorleescarrousel 

doorgaat. 

Tot 2 september?   Met vriendelijke groet  Team Allente 

 

https://allente-opvang.nl/agenda/view/45
https://allente-opvang.nl/aanmelden-voorleescarrousel
https://allente-opvang.nl/
https://www.facebook.com/Allente-103232637842710

