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Nieuwsbrief  20  PJS 

schooljaar 2020-2021     19- februari - 2021 

vakantie 
Vanmiddag om 14.00 uur start de voorjaarsvakantie. We merken dat iedereen hier echt wel even aan toe 

is. Het geven van thuisonderwijs en het krijgen van thuisonderwijs heeft merkbaar veel energie gekost. Fijn 

dat deze week alle gesprekken hebben plaatsgevonden en er nu echt even ruimte komt voor even niets. 

Na een weekend van schaatspret een week waarin het voorjaar echt zichtbaar gaat zijn. 

Geniet van een heerlijke week vakantie. Tot in maart.  

Halen en brengen van kinderen  
We zijn nu twee weken open zonder dat er sprake is van Covid gerelateerde problemen op school. 

Onderstaand nogmaals de regelgeving. Een deel van de regels willen we graag toch benoemen als een 

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

landelijk gelden en we eerder met u gedeeld hebben. We willen u met klem vragen hier al vanmiddag en 

ook na de vakantie nadrukkelijk op te letten en waar gepast hier ook elkaar op aan te spreken. We willen 

graag fysiek onderwijs kunnen blijven geven.  

Halen en brengen: 

• 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.  
 

Hek nog niet toegankelijk 
Dachten we eerst dat er sprake was van vorstproblemen met het slot tussen de twee scholen, inmiddels is 

duidelijk geworden dat er een andere oorzaak is. De opdracht om het probleem van het hek tussen de twee 

scholen te verhelpen is al ruim een week geleden gegeven. Excuses voor de overlast die hierdoor veroorzaakt 

is.  

 

Verzoek om deelname aan onderzoek 
We willen graag het onderzoek waarvoor u zich kunt aanmelden onder uw aandacht brengen. Ook 

universitair studenten moeten immers op een andere wijze aan onderzoeksgegevens komen om hun studie 

af te kunnen ronden.  
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