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Start schooljaar 

Maandag 30 augustus starten we het nieuwe schooljaar. Ook in schooljaar 20-21 hebben we te 

maken gehad met een lockdown en veel maatregelen, en ook bij de start van dit jaar zijn we daar 

nog niet vanaf. Dit vraagt van ons, u en de leerlingen flexibiliteit. In deze nieuwsbrief vindt u de 

richtlijnen die op De Vroonhoeve gehanteerd zullen worden en alle overige informatie om het 

schooljaar goed te beginnen.  

 

Coronamaatregelen 

De landelijke maatregelen zijn versoepeld en ook het protocol voor het onderwijs laat wat meer 

ruimte zien. Bij deze nieuwsbrief vindt u ook de informatie vanuit Morgenwijzer over de nog 

geldende maatregelen omtrent corona.  

 

Vanzelfsprekend gelden ook nog de hygiënemaatregelen (handen wassen, niezen in elleboog) en 

zal de ventilatie in de school een aandachtspunt blijven.  

 

Klachten gerelateerd aan corona 

Het nieuwe protocol voor het onderwijs schrijft voor dat leerlingen met lichte verkoudheidsklachten 

en/of klachten gerelateerd aan hooikoorts, astma of chronische luchtwegklachten naar school 

mogen. Bij koorts, benauwdheid en veel niezen mogen leerlingen niet naar school en geldt het 

testadvies. Wanneer de leerling zelf positief is getest of het is een nauw contact van een persoon 

die positief getest is dan geldt de quarantaineverplichting.  

 

Voor de goede afweging is er een nieuwe beslisboom beschikbaar. Deze is te vinden via: 

Download de actuele beslisboom kinderen naar kinderopvang / school? (boink.info) 

 

Ingangen 

Voor een goede spreiding van leerlingen en ouders zullen we ook dit jaar starten met drie ingangen 

die gebruikt worden aan het begin van de dag. De verdeling over de ingangen is als volgt: 

 

In het schoolgebouw kunnen wij met veel ouders binnen geen 1,5 meter afstand garanderen, dit 

betekent dat de kleuters nog niet naar binnen gebracht kunnen worden.  

De kleutergroepen verzamelen op het schoolplein. De Vlinders doen dit bij het wormenhotel, de 

Kikkers bij het klimrek en de Bijtjes bij het buitenlokaal aan de kant van het Vianova. Aan het 

einde van de ochtend en middag kunnen zij worden opgehaald bij het draaihek.  

 

De groepen op de middenverdieping (groep 3, 4, 5 en 6) gaan via de hoofdingang naar binnen. De 

groepen op de bovenverdieping (groep 6/7, 7, 8A en 8B) gaan aan de voorzijde naar binnen. De 

ingangen tellen ook als uitgang aan het einde van de ochtend en middag. De groepen 3, 4 en 4/5 

zullen aan het einde van de dag door de leerkracht naar het grote hek bij de parkeerplaats 

gebracht worden.  

 

De kinderen van groep 3 worden de eerste week opgevangen op het schoolplein. De leerkracht 

staat bij de grote boom.  
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https://www.boink.info/beslisboom
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Ouders in de school 

Ook de komende periode zullen wij terughoudend zijn in het toelaten van ouders in de school. Het 

protocol geeft aan dat dit kan mits 1,5 meer afstand gehouden kan worden. Daarnaast zal de 

doorgang van het onderwijsproces altijd voorop staan.  

 

Dit betekent ook dat de komende periode de luizencontroles niet op school uitgevoerd zullen 

worden. Aan u de vraag zelf deze controle uit te voeren en aan de leerkracht door te geven 

wanneer u luis heeft geconstateerd.  

 

Startgesprekken 

In de week van 13 september staan de startgesprekken gepland. Ondanks de versoepelingen zullen 

deze gesprekken nog online gevoerd worden. De effecten van het terugkerende vakantieverkeer is 

nog niet duidelijk genoeg om iedereen een veilig gevoel te geven.  

Komende week ontvangt u een uitnodiging om u in te schrijven voor deze gesprekken.  

 

Praktische zaken 

Maandag krijgen de kinderen de bijlage van de schoolgids mee naar huis, hierin staan alle 

praktische zaken. Ook dit jaar starten de gymlessen voor een aantal groepen direct de eerste dag. 

Het gymrooster ziet er als volgt uit: 

Groep 3: dinsdagmiddag en donderdagmiddag 

Groep 4: maandagochtend en dinsdagmiddag 

Groep 5: Maandagochtend en donderdagmiddag 

Groep 6: Maandagochtend en donderdagochtend 

Groep 6/7: Maandagmiddag en donderdagochtend 

Groep 7: Maandagochtend en donderdagmiddag 

Groep 8A: Maandagmiddag en donderdagochtend 

Groep 8B: Maandagmiddag en donderdagochtend 

 

Groep 6 begint maandagochtend om 08.30 uur in de gymzaal, zij zullen daar worden opgevangen 

door juf Paula.   

 

In deze bijlage van de schoolgids vindt u ook alle vrije dagen. Komende week ontvangt u de 

ouderkalender en zullen alle data ook in het ouderportaal te vinden zijn.  

 

Veilig naar school 

Iedereen wil natuurlijk graag dat alle kinderen op een veilige manier naar school kunnen. Daarom 

in het nieuwe jaar ook weer de oproep om zoveel mogelijk op de fiets of lopend naar school te 

komen. Mocht u wel met de auto komen dan is het fijn dat er alleen geparkeerd wordt in de 

parkeervakken. Daarnaast wil ik u vragen zowel bij het halen en brengen niet te parkeren op het 

Ganzenveld, hier vertrekken veel leerlingen en leidt tot gevaarlijke situaties.  

 

Vanuit de gezonde duurzame gedachte blijft lopen of fietsen natuurlijk de beste optie.  

 

Onderwijskundige start 

Tot nu toe werd er op De Vroonhoeve altijd Engels gegeven in groep 7 en 8. Vanaf dit jaar starten 

we bij het begin van het schooljaar met groep 5 t/m 8 met de nieuwe methode Stepping Stones 

junior. Dit schooljaar wordt ook gebruikt om te kijken hoe verder met het vak Engels om te gaan.  

 

Muziekles 

Vanaf vrijdag 3 september gaat Pauline Scholten muziekles geven. Iedere klas krijgt hierdoor één 

keer per twee weken muziekles. Deze lessen vinden altijd op de vrijdag plaats en worden gegeven 

in groep 1 t/m 8.  

http://www.devroonhoeve.nl/
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Volgende nieuwsbrief  

De volgende nieuwsbrief verschijnt woensdag 8 september.  

 

Belangrijke data:   

Maandag 30 augustus    start nieuwe schooljaar   

Woensdag 1 september    onderwijskundige nieuwsbrief  

13,14,16 en 17 september   startgesprekken 

Woensdag 15 september   jaarmarkt, kinderen zijn vrij   

Dinsdag  21 september    MR-vergadering  
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