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Nieuwsbrief  1 PJS 

schooljaar 2021-2022      20 augustus 2021 

Klaar voor de start 

Wat vliegt de tijd. We hopen dat u met uw gezin genoten heeft van zes weken vakantie. Wij zijn er in ieder 

geval weer klaar voor om te gaan beginnen maandag. Via Social schools zijn inmiddels de eerste berichten 

weer bij u binnengekomen. Hierin stellen leerkrachten zich alvast aan u voor. Als dat nog niet het geval is, 

staat er nog een bericht aan te komen. 

Het team is de afgelopen week al weer druk in de weer geweest op school ter voorbereiding van het 

nieuwe jaar. Donderdag hebben de leerkrachten van groep 4 t/m 8 een training gevolgd om goed te 

kunnen starten met de nieuwe rekenmethode pluspunt 4. De eerste twee tot drie weken wordt ruim de tijd 

genomen om een bruggetje te slaan tussen de oude en nieuwe methode.  

De klassen zijn weer op orde, klaar om jullie kinderen maandag weer welkom te heten. We hopen dat uw 

kinderen, ondanks dat het wellicht weer spannend is staan te popelen om maandag weer te beginnen. 

Vanwege een tansportprobleem bij de schoolleverancier wachten we nog op een aantal naleveringen 

maar deze staan gelukkig een goede start niet in de weg.  

Het begin zal nog niet geheel zijn zoals we willen, omdat er nog een aantal maatregelen zijn waar we ons 

aan moeten houden. Hierover meer in deze nieuwsbrief. Tot maandag.  

Coronavirus (COVID-19) Laatste info voor zover tot nu toe met ons gedeeld: 
Het kabinet heeft besloten om de richtlijnen in het primair onderwijs vrijwel niet te veranderen. De scholen 

beginnen het nieuwe schooljaar nagenoeg op dezelfde manier als ze voor de vakantie het schooljaar zijn 

geëindigd. De meeste maatregelen van vóór de zomer worden doorgetrokken, maar er zijn een paar 

versoepelingen.  

Het kabinet heeft op 13 augustus besluiten genomen over de coronamaatregelen na de zomervakantie. 

Het kabinet had hiervoor een advies van het Outbreak Management Team (OMT) ontvangen. Zoals al 

eerder werd verwacht, verandert er in het basisonderwijs, speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs op 

dit moment vrijwel niets. De leerlingen kunnen volledig naar school, en het onderwijspersoneel houdt ten 

minste tot 20 september nog 1,5 meter afstand tot elkaar.  

Met betrekking tot het testbeleid wordt aan medewerkers – die nog niet volledig gevaccineerd zijn – 

gevraagd om zich nog 2x per week preventief te testen.  

Onderwijspersoneel en leerlingen die meer dan 2 weken volledig gevaccineerd zijn, hoeven niet meer in 

quarantaine als ze contact hebben gehad met een besmet persoon, en het testadvies voor overige 

contacten (niet-nauwe contacten) vervalt.  

De protocollen worden de komende week weer aangepast. De maatregelen zijn naar verwachting tot 20 

september van kracht. De beslisboom (aangepaste versie) of uw kind mogelijk wel of niet naar school toe 

kan / mag vindt u op de laatste pagina van deze eerste nieuwsbrief.  

 

 

https://www.poraad.nl/themas/coronavirus-covid-19
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Naar binnen gaan / kennismaking leerkrachten 

Helaas kunt u maandag uw kind nog niet tot in de klas wegbrengen. We beseffen dat hiermee de 

kennismaking met de mogelijk nieuwe leerkracht lastig is. Hiervoor hebben we afgesproken dat zij zich 

voorstellen met een Social School bericht en deze week de kinderen mee naar buiten toe begeleiden 

zodat het gesprek in ieder geval aangegaan kan worden. Schroom niet om te wachten om mogelijke 

bijzonderheden te melden aan de leerkracht of de vraag te stellen. De geplande startgesprekken in de 

vierde week van het schooljaar zullen wel fysiek gaan plaatsvinden op school. 

Het naar binnen gaan gaat als volgt: 

✓ De leerlingen uit de groepen 1-2 verzamelen zich op het kleuterplein bij de leerkracht net als vorig 

schooljaar. We willen de ouders vragen om buiten het hek afscheid te nemen van de kinderen. Voor 

kinderen die maandag de eerste dag bij ons gaan starten zijn afspraken met de ouders gemaakt hoe 

we hiermee omgaan. 

✓ De leerlingen van de groepen 3 worden opgehaald voor de school (naast het lokaal van groep 5, 

links naast de voordeur) 

✓ De leerlingen van groep 4 van meester Maarten en juf Joke verzamelen zich op het plein bij de boom. 

✓ De leerlingen van groep 4 van juf Eelkje en juf Simone verzamelen zich naast de gymzaal bij het 

doeltje. 

✓ De leerlingen van groep 6-7 van juf Annabel en juf Iris verzamelen zich bij de tafeltennistafel. 

✓ De leerlingen van groep 6 van juf Hester en juf Emma gaan via de nooddeur direct naar de klas 

✓ De leerlingen van de groepen 8 en 7-8 verzamelen zich op het kleine stukje plein tussen onze school 

en de speelplaats van de Phoenix.  

 

Bij de kleuteringang is juf Annet uw aanspreekpunt Frans is dit bij de ingang aan de Sperwer. 
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