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Nieuwsbrief  21  PJS 

schooljaar 2020-2021     5 - maart - 2021 

schooljaar 2021-2022 
Voor het komende schooljaar zijn de eerste voorbereidingen inmiddels alweer gestart. Dit start altijd met het 

duidelijk in kaart krijgen van het aantal leerlingen dat we hebben. Daarmee kunnen we een start maken met 

de groepsindelingen. 

U kunt ons helpen de cijfers zo scherp mogelijk te krijgen door ons te informeren door kinderen die nog niet 

zijn ingeschreven, zo snel mogelijk in te schrijven. Ook als  u gaat verhuizen en uw kind(eren) mogelijk onze 

school zouden verlaten horen wij dit graag.  

Heeft u bekenden / vrienden waarvan u weet dat zij hun kind nog niet op een school hebben aangemeld 

helpt het om hen erop te wijzen dat het voor scholen belangrijk is om hier snel zicht op te krijgen.  

 

Covid cijfers school Halen en brengen van kinderen  
De afgelopen week is bij ons bekend dat er vier kinderen positief getest zijn op Corona zonder dat dit 

consequenties had voor de groepen waarin deze kinderen zitten. Dat we een week vakantie achter ons 

hadden was hierbij heel fijn. Gedurende deze week zijn er, passend bij de beslisboom veel kinderen thuis 

gebleven. Fijn dat u allen deze beslisboom goed lijkt te volgen. Ook wij hebben een aantal kinderen met 

lichte klachten naar huis laten gaan. Ondanks dat de cijfers in Noord Holland hoog zijn op dit moment blijft 

het dus beheersbaar bij ons op school.  

 

Een risico blijft het moment waarop u uw kind komt ophalen. Hieronder nogmaals de richtlijnen zoals deze 

landelijk gelden en we eerder met u gedeeld hebben.  

Wij willen graag dat: 

• Kinderen van de hogere groepen komen zoveel mogelijk zelfstandig naar school. 

• Daarnaast geldt het advies dat kinderen door één ouder/verzorger gebracht en gehaald worden en 

dat ouders een mondkapje dragen.  

• Wilt u voldoende afstand houden tot andere ouders.  

Dit houdt in: vijf stoeptegels tussen u en een ander. 

• Groepen 4, 6/7 en 7 zullen zich voor schooltijd verzamelen op een 

plaats op het plein. Groep 4 voor de personeelskamer, groep 6-7 

bij het doel dat aan de gymzaal zit en groep 7 bij de 

tafeltennistafel. Zij zullen samen met de leerkracht om de beurt naar binnen gaan.  

• Alle andere groepen gaan via de deur naar binnen zoals ze gewend zijn. De groepen 1-2 verzamelen 

op het kleuterplein zoals ze gewend zijn. 

• Wilt u bij het ophalen een plek afspreken met uw kind(eren) waarbij u de afstand tot anderen kunt 

waarborgen.  
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