
 

Nieuwsflits start schooljaar 2020-2021       vrijdag 21 augustus, 2020

 

Beste ouders, 

We hopen dat jullie kunnen terugkijken op een fijne zomerbreak? Voor velen van ons is 
de invulling van de vakantie anders geworden dan eerder in het jaar gepland.  

Inmiddels is het in ons land weer onzekerder wat de toekomst ons gaat brengen. Dat 
betekent concreet dat het protocol van voor de zomervakantie gehanteerd blijft. 
Verderop in de nieuwsflits kom ik daar op terug. Ook ontvangen jullie van de leerkracht 
aanvullende informatie indien nodig.  

Er wordt hier met man en macht gewerkt om de school helemaal startklaar te maken. 
Maandag ontvangen we de kinderen met plezier op beide locaties. De deur staat open  
vanaf 8.15uur en de leerkrachten ontvangen de kinderen op het plein en/of in de klas.  

In deze nieuwsflits informeren wij jullie over onderstaande punten. 

• Start nieuwe schooljaar 
• Renovatie 2020-2021 
• Overblijf vanaf augustus 2020 
• Informatieavond 
• SEO/Oudergesprekken 
• Nieuws van de werkvloer 



Start nieuwe schooljaar 

Het opgestelde protocol voor het basisonderwijs wordt voortgezet. Concreet betekent dit 
dat ouders niet de school in mogen en ook niet op het schoolplein. De anderhalve meter 
regel is nog steeds belangrijk. Ook tussen de leerkrachten onderling wordt op gepaste 
wijze afstand gehouden. Ook wordt er rekening gehouden met het aantal mensen per 
ruimte.  

We vragen jullie als ouders om met ons mee te denken en het brengen en ophalen te 
beperken tot de kinderen die (nog) niet zelfstandig naar school kunnen komen. 
Daarnaast is het belangrijk dat ouders niet voor de school blijven staan praten. We 
zouden het graag anders zien maar gezien de landelijke afspraken is het belangrijk dat 
we respectvol met de Covid-19 regels omgaan. Op deze wijze kunnen wij onze 
schoolomgeving zo veilig mogelijk houden voor kinderen en volwassenen. Het laatste wat 
wij willen is weer het sluiten van scholen. We hebben jullie begrip en hulp echt hard 
nodig! 

Fijn is dat gymlessen, muziek, dans en theater weer fysiek op school mogen plaatsvinden 
met in achtnemen van de hygiëneregels wat betreft extra handen wassen en 
schoonhouden van sportaccommodaties. 

Puntsgewijs de ingangen waar de kinderen inlopen en de school weer verlaten. 

Inloop vanaf 8.15uur. Er is geen pleinwacht voor schooltijd 

• Hoofdingang groep 1B (juf Sabine en juf Leonie) 
• Hoofdingang groepen 3 (Juf Yolanda, meester Nick, juf Jessica en juf Jacqueline) 
• Ingang naast de school groep 2B (juf Thirza) 
• Ingang grote plein (links; podium) groepen 1A en 2A en de groepen 4. 
• Ingang grote plein rechts groepen 5 en 6 
• Op de Viandenlaan mogen de kinderen ook vanaf 8.15uur zelfstandig naar binnen.  

Uitgaan spreiden we tussen 15.00-15.05uur 

• BSO leerlingen (groepen 3 t/m 6) worden om 15.05uur door de 
overblijforganisaties opgehaald op het grote plein 

• BSO leerlingen van groep 1 en 2 die bij Kober zitten worden om 14.55uur uit de 
klas meegenomen naar de BSO ruimte 

• Groep 1B en de groepen 3 verlaten de school via de hoofdingang onder toezicht 
van de leerkrachten 

• De groepen 4 t/m 6 gaan via het grote plein naar buiten. We vragen jullie de 
kinderen (die dit kunnen) zoveel mogelijk zelfstandig naar huis te laten gaan. Ook 
is het afspreken van een ophaalplek iets van het schoolplein verwijderd wellicht 
een optie 

Tip. 

Het maken van speelafspraken kan ook uitstekend per app en zorgt ook voor 
doorstroming tijdens het ophalen.  

 

 



Renovatie 

 

Wij waren op vakantie maar op de Burgemeester Serrarislaan is enorm hard gewerkt!  

Plafonds, vloeren, schilderwerk, dubbele deuren tussen lokalen en screens om te 
verduisteren. Het is prachtig geworden. Wat zullen de kinderen hun ogen uitkijken 
komende maandag. In schooljaar 2020-2021 wordt er in fases verder gerenoveerd.  

 

Overblijf vanaf augustus 2020 

Na de zomerbreak gaan we terug naar het rooster van voor de Covid-19 periode. Dat 
betekent dat de leerlingen tussen de middag thuis eten, of eten met hun juf of meester 
in de groep en vervolgens onder begeleiding van geschoolde overblijfkrachten een half 
uur naar buiten gaan. Inmiddels staat de TSO weer open om de overblijf voor uw kind te 
reserveren voor het nieuwe schooljaar. www.tso-assistent.net.  

We werken samen met onderstaande organisatie. Ook zijn er een aantal actieve 
vrijwilligers die ondersteunen bij het overblijven.  

 www.bsofunkidz.nl 

 

Informatieavond donderdag 3 september 

De informatieavond van donderdag 3 september wordt anders vorm gegeven. Jullie 
ontvangen op donderdag een filmpje en een powepoint of prezi met informatie over de 
groep. Dit kunnen jullie op een zelf gekozen moment bekijken. Daarop aansluitend is er 
op dinsdag 8 september en donderdag 10 september een vragenuurtje van 15.30-
16.30uur via Google Meet. Je wordt hiervoor uitgenodigd door de leerkracht van de 
groep. Dit is geen oudergesprek maar gaat echt over het praktische en lesstof/atelier 
inhoudelijke zaken. 

 

SEO gesprekken in oktober 

De geplande gesprekken over de sociaal emotionele ontwikkeling van jullie kinderen 
zullen plaatsvinden via Google Meet in de maand oktober. Hiervoor ontvangt u begin 
september een verzoek om te plannen in schoolgesprek.nl. 

http://www.tso-assistent.net/
http://www.bsofunkidz.nl/


Nieuws van de werkvloer 

Juf Marleen is in de zomervakantie  bevallen van een kerngezonde zoon. Moeder en 
zoontje Sven maken het goed. Het jonge gezin geniet van hun tijd samen.  

Juf Anne en juf Maud zijn met zwangerschapsverlof en komen na de Kerstbreak weer 
terug.  

Voor de zomervakantie hebben jullie de klassenindeling van schooljaar 2020-2021 
ontvangen. Daar komt een kleine wijziging in. Meester Michiel, die zou starten in groep 
8a, heeft een nieuwe baan aangenomen per 1 september.  Michiel gaat werken bij de 
organisatie “Echt Onderwijs”. We gaan hem zeker missen maar gunnen Michiel deze 
prachtige uitdaging en wensen hem heel veel succes met deze stap. Voor groep 8 
betekent dit dat Juf Anne samen met juf Amber groep 8a gaan draaien. Aangezien juf 
Anne met zwangerschapsverlof is hebben wij gezocht naar passende vervanging. We 
hebben juf Veronique bereid gevonden om tot januari groep 8a te draaien. Wij zijn er erg 
blij mee aangezien juf Veronique vorig schooljaar meester John voor ruim een half jaar 
heeft vervangen. Zij is bekend met de school en de collega’s. Juf Amber en juf Veronique 
starten maandag samen in de groep. De werkdagen van juf Amber zijn op maandag , 
dinsdag en woensdag. Juf Veronique werkt van woensdag t/m vrijdag. Ze werken dus 
samen op de woensdag. Juf Ike staat voor groep 8b. De nieuwe groep 8 leerkrachten 
hebben er echt zin in en zijn goed voorbereid. Over het geplande groep 8 kamp 
ontvangen de ouders zsm meer info. Met het inachtnemen van de juiste regels kan het 
kamp doorgaan en daar zijn we heel erg blij mee! 

 

Communicatie over praktische zaken 

De communicatie over praktische zaken met de leerkrachten verloopt via Klasbord. Alle 
ouders hebben van de leerkrachten een code ontvangen die specifiek hoort bij de groep.  

 

Beste ouders en lieve kinderen, wij hebben er heel veel zin in om te starten. Tot 
maandag 24 augustus! 

Hartelijke groet, ook namens het team, 

Elise Potter 
Locatiedirecteur Dr. De Visserschool 

 
Nieuwsflitsen en De Visser Onderwijs & kwaliteit bulletins zijn terug te lezen op onze website. 
 

 
 


