
 

 

 

Beste ouders, 

 

We gaan bijna van start met een nieuw schooljaar. We hopen dat 

iedereen een hele fijne vakantie heeft gehad! We zien er naar uit om de 

kinderen allemaal weer te zien. Na vele zweetdruppels en veel flesjes 

water zijn de lokalen ook weer op orde. De leerkrachten zijn er klaar 

voor om alle leerlingen weer te ontvangen.  

 

Start schooljaar 

Hoe we het schooljaar geëindigd zijn, zo starten we ook weer; rekening 

houdend met de richtlijnen vanuit het RIVM en de overheid. De deuren 

van de lokalen blijven open en de kinderen wassen hun handen extra op 

verschillende momenten op de dag.  

Ook houdt het personeel de 1,5 meter regel onderling goed in de gaten.  

Zoals aan het einde van vorig schooljaar is aangekondigd, gaan we in 

ieder geval tot en met de kerstvakantie door met het continurooster. 

Deze ziet er als volgt uit:  

 

SCHOOLTIJDEN  

  

Onderbouw groepen 

1-2 

inloop school ophalen met uitlooptijd 

maandag – dinsdag - 

donderdag 

8.15 - 8.30 u  8.30 - 14.15 u 14.15 - 14.30 u 

woensdag – vrijdag 8.15 - 8.30 u  8.30 - 12.15 u 12.15 - 12.30 u 
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Onderbouw 

groepen 3-4 

inloop school ophalen met uitlooptijd 

maandag t/m 

vrijdag 

8.15 - 8.30 u  8.30 - 14.15 u 14.15 - 14.30 u 

woensdag  8.15 - 8.30 u  8.30 - 12.15 u 12.15 - 12.30 u 

  

Bovenbouw groepen 

5-8 

inloop school ophalen met uitlooptijd 

maandag t/m 

vrijdag 

8.15 - 8.30 u  8.30 - 14.15 u 14.15 - 14.30 u 

woensdag  8.15 - 8.30 u 8.30 - 12.15 u 12.15 - 12.30 u 

  

De ouders mogen de school helaas nog niet binnen. (uitzonderingen 

daargelaten; echter alleen met toestemming van de directeur. Daarnaast 

is een registratielijst invullen dan verplicht).  

We vragen u om uw kind weer op de desbetreffende plek af te zetten en 

op te halen. Voor de onderbouw geldt de looproute weer: 

 

 Denkt u zelf aan de 1,5 meter afstand rondom de school?  

Voor groep 1-2C een reminder: u kunt uw kind brengen en ophalen aan de 

kant van de grote schommelmand. U kunt daar achter het lint 



plaatsnemen. Dit om spreiding te waarborgen i.v.m de ouders van groep 

1-2A en 1-2B. Alvast bedankt! 

In de derde week van het schooljaar vinden de kennismakingsgesprekken 

plaats. We gaan nog bekijken hoe we dit op een veilige manier kunnen 

laten plaatsvinden.  

Alle andere uitjes of excursies mogen in ieder geval tot en met de 

kerstvakantie geen doorgang hebben. Ook bekijken we per activiteit op 

school waar normaal ouderhulp bij nodig is of dit afgelast wordt of op 

een andere manier toch door kan gaan. U wordt uiteraard op de hoogte 

gehouden.  

Mag een kind met een verkoudheid naar school? 

Voor kinderen in groep 1 of 2 van de basisschool geldt dat zij bij een 

neusverkoudheid gewoon naar school en de BSO mogen, behalve: 

• als het kind ook koorts of andere COVID-19 klachten heeft 

• als het kind een contact is van een patiënt met een bevestigde 

COVID-19 

• als een huisgenoot van het kind koorts (boven 38 graden Celsius) 

en/of last van benauwdheid heeft.  

 

Voor kinderen in groep 3 of hoger gelden de normale regels voor 

thuisblijvers: 

• Bij verkoudheidsklachten of andere klachten die passen bij 

COVID-19 (neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte 

hoest, verhoging, koorts vanaf 38 graden Celsius en/of plotseling 

verlies van reuk of smaak) 

• Als een huisgenoot van het kind koorts (boven de 38 graden 

Celsius) en/of last van benauwdheid heeft.  

Brieven 

In de bijlagen de brief over de gym en een reminder voor de 

schoolmaterialen die uw kind nodig heeft vanaf de eerste schooldag. 

Denkt u eraan om alles mee te geven aan uw kind? Bedankt namens alle 

collega’s!  

 



Veranderen van schoolapp - van Schoolsunited naar Parro 

Zoals u vorig schooljaar al in de flits heeft kunnen lezen, gaan we als 

school over naar een nieuwe app, Parro. Aankomende week kunt u van de 

leerkracht een uitnodiging ontvangen om u aan te melden voor de 

schoolapp. U kunt hier twee mails van verwachten. Eentje van Parnassys 

om een account aan te maken en eentje van Parro met instructies. 

Daarna kunt u de groep van uw kind(eren) weer volgen. Gaandeweg het 

jaar zullen wij ook steeds meer functies van Parro gaan gebruiken. We 

houden u hiervan op de hoogte middels de flits en later ook via Parro 

zelf! Lukt er iets niet bij het activeren? Schroomt u niet om uw vraag te 

stellen via ict@devredeburg.nl. Kim Treur of Céline van Vliet zullen u dan 

zo goed mogelijk proberen te helpen. 

 

 

 

We wensen u en uw gezin nog een paar fijne dagen! 

Blijf gezond en tot maandag! 

 
 

 


