
 

 

Nieuwsbrief De Bloeiwijzer 14 augustus 2020 

 

 

 

 

Beste ouders/verzorgers, 

 

De zomervakantie is bijna voorbij. De afgelopen week hebben wij in Nederland gemerkt dat wij ook 

voor een lange periode tropische temperaturen kunnen hebben.  

 

Ik hoop dat het aankomende week iets minder warm zal zijn en dat wij weer lekker kunnen starten. 

Gisteren hebben wij een een voorproefje gehad met het ontvangen van een aantal kinderen die de 

school wilden zien. Dit ging erg goed. Wellicht dat wij dit volgend schooljaar op dezelfde wijze gaan 

doen. 

 

In de vakantie zijn er een aantal interne verbouwingen geweest om de lokalen en expertise nog 

beter te integreren. Voorbeelden hiervan zijn: 

- Op de afdeling  jonge kind hebben wij 3 gelijkwaardige lokalen weten te creëren zodat wij 

nog beter en passend kunnen inspelen op de onderwijsbehoeften. 

- Het linoleum is in 3 lokalen vernieuwd.  

- De oude logopedieruimte kan weer gebruikt worden door de logopedisten en zij hebben nu 

directe ingang naar de 2 jongste groepen. 

- De ingang van het toilet naar de afdeling jonge kind  is verplaatst naar de afdeling zelf. 

Hierdoor zijn de kleuters beter in het zicht (veiliger). 

- De 2 lokalen en het handvaardigheidslokaal op de eerste verdieping  zijn qua oppervlakte 

gelijkwaardiger geworden. Verder is het linoleum in 2 lokalen vernieuwd.  

 

Corona Nieuws 

Komende maandag is de zomervakantie echt voorbij en opent onze school zijn deuren weer. 

In de tussentijd zijn er een paar kleine veranderingen. We zetten alles nog een keer op een rij. 

 

Vanaf maandag worden de gewone tijden weer gehanteerd. Dit betekent dat alle kinderen weer les 

krijgen op de normale schooltijden.  

 

Maandag:        08.45 - 15.00 uur 

Dinsdag:          08.45 - 15.00 uur 

Woensdag:      08.45 - 12.30 uur 

Donderdag:     08.45 - 15.00 uur 

Vrijdag:            08.45 - 12.30 uur 

 

De inloop voor de hele school zal vanaf aanstaande maandag van 08.25 tot 8:45 uur zijn. 

 

 

 

 



Inloop, schooltijden, ingangen (schoolplein) 

Vanaf 8.25 uur mogen de kinderen direct de school in. Op meerdere plekken dragen wij zorg dat de 

leerlingen worden opgevangen, zodat u met een gerust hart weg kunt gaan. Vanaf heden kunt u 

weer het schoolplein betreden. Wij willen u vragen om rekening te houden met de 

coronavoorschriften. Aangezien wij de 1,5 meter tussen volwassenen in het schoolgebouw niet 

kunnen garanderen en waarborgen zullen wij nog geen ouders in de school toelaten.Daarvoor 

hebben we tijd en data (onderzoek onder ouders, leerkracht en leerling) nodig om goede 

beslissingen te nemen betreft ouders in school. Veiligheid van de leerlingen en onze medewerkers 

staat uiteraard voorop. Dit zal tot de herfstvakantie gaan gelden. Wij zullen wij per individueel geval 

bekijken wat wel en niet kan. Denk aan een afspraak over oriëntatiebezoek van nieuwe ouders. 

M.b.t. kennismaking met de leerkrachten proberen wij dit ook op een passende manier aankomende 

weken met u te laten plaatsvinden. Deze informatie volgt. 

 

Voor u is het wellicht prettig om te weten dat de deuren bij de start, 08.25 uur open staan en 

niemand deze hoeft aan te raken, de pleinwacht houdt de deuren in de gaten. 

De kinderen van de ondergenoemde groepen mogen gebruik maken van de volgende ingangen:  

- kleuteringang: 1/2A, 2/3  

- midden ingang schoolplein: OBB, OBC, OBD 

- hoofdingang: MBA, MBB, BBB (direct trap naar boven) 

- ingang speelzaal: MBC, MBD, MBE, BBA 

- gymzaal ingang: BBC, BBD, BBE, BBF 

 

BELANGRIJK: Op de deuren hangen posters met de groepen zodat iedereen goed ziet 

            waar hij/zij naar binnen moet. Collega’s die buiten staan, helpen hierbij. 

 

Na schooltijd 

Alle groepen gaan aan het einde van de dag verdeeld naar huis. Ook nu is het van belang dat u 

verspreid, op het schoolplein of buiten schoolplein staat op de minimale 1,5 meter afstand van 

elkaar.  

Verzoek aan u als ouder/verzorger om zoveel mogelijk op een vaste plek te wachten op uw kind. 

Leerlingen verlaten de school door de ingang waar zij ook naar binnen zijn gekomen (zie 

bovenstaand).  

 

De leerlingen die aan het einde van de dag zelfstandig naar school gaan, mogen niet hangen op het 

plein. Door de leerkrachten wordt toezicht op het plein gehouden en zullen zij de kinderen, die 

gebruikmaken van het busvervoer, begeleiden.  

 

Looproutes in de gang 

- Er wordt met pijlen op de grond aan de rechterkant van de gang aangegeven hoe de looproutes 

zijn. Wij leren kinderen dit direct aan;  

- Wij leren de kinderen aan dat, als het toilet bezet is, zij terugkeren naar de klas. Het is niet de 

bedoeling dat zij in de toiletruimte of vlak daarvoor wachten tot er een toilet vrij is; 

- Alle leerlingen/leerkrachten blijven zoveel mogelijk in hun eigen gang/cluster. Leerlingen mogen 

niet “dwalen” door de gangen.  

 

 



Zoals gezegd is het voor u als ouder wel mogelijk om het schoolplein te betreden. Wij hopen dat u bij 

het betreden van het schoolplein de  1,5 meter afstand van andere ouders en medewerkers gaat 

houden. Verder hopen wij ook dat bij het ophalen en wegbrengen u net als voor de vakantie gelijk 

weggaat om voldoende ruimte voor een ieder te scheppen. Laten wij elkaar daarin helpen. 

 

Verder blijven wij regelmatig onze handen wassen (desinfecteren) en dragen wij met elkaar zorg dat 

het een en ander schoon blijft. Draag dus met elkaar (ook thuis) zorg voor een goede hygiëne.  

 

Hygiënemaatregelen en veiligheid 

Hieronder volgen de noodzakelijke hygiënemaatregelen. 

• Wij volgen zo veel mogelijk de regels van het RIVM. 

• Wij blijven de kinderen wijzen op het niezen en hoesten in de elleboog en niet aan 

   je gezicht zitten. Het helpt als u uw kinderen daar thuis ook op wijst. 

• Elk lokaal beschikt over zeeppompjes, papieren handdoekjes en 

   schoonmaaksprays. 

• Elk lokaal wordt aan het einde van de schooldag door ons schoonmaakbedrijf 

   schoongemaakt. 

• Bij verkoudheid of ziekte moet uw kind thuis blijven. Kinderen in de groepen 1 en 

   2 met een snotneus mogen wel naar school. 

• Als uw kind gedurende de schooldag verkouden of ziek wordt, moet u uw kind – 

   ook bij twijfel - komen ophalen. 

• Mocht uw kind last hebben van hooikoorts, meld dit dan bij de leerkracht. 

• We verzoeken u bezoeken van uw kind aan de tandarts of huisarts zo veel 

   mogelijk buiten lestijd in te plannen. Mocht dit niet lukken, dan vragen wij u het 

   brengen en ophalen van uw kind tijdens lestijd op tijd en duidelijk met de 

   leerkracht af te stemmen. Dit kan via een mail aan de leerkracht of telefonisch na 

  lestijd. 

• Jarige kinderen mogen voorlopig alleen verpakte traktaties uitdelen aan de eigen 

   klasgenoten en gaan niet meer de andere groepen rond. 

• Wij proberen het aantal bezoeken van volwassenen in de school zo veel te 

   beperken. Daarom komen ouders in principe niet het schoolgebouw in. Soms 

   maken we hierop een uitzondering, bijvoorbeeld bij oudergesprekken en 

   kennismakingsgesprekken. 

 

Namens het gehele Bloeiwijzerteam hopen wij, net als voorgaande jaren, weer op een hele fijne 

samenwerking. 

 

Met vriendelijke groet, 

Ronald Bouwman 

 

 


