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Steenwijk, 20 augustus 2021 

 

Beste ouders en/of verzorgers, 

 

Na een hopelijk fijne zomervakantie starten wij  komende maandag het nieuwe  schooljaar 2021-2022. 

Afgelopen week zijn alle voorbereidingen getroffen met het team om samen een goede start te maken. In deze 

brief vindt u algemene afspraken, zodat we er met elkaar een fijn schooljaar van kunnen maken. Specifieke 

informatie over de groep ontvangt u van de eigen leerkrachten. 

Wij hebben er erg veel zin in de kinderen en u als ouders weer te mogen begroeten. 

Data 

➢ Woensdagochtend 25 augustus is er een koffie-inloop ochtend voor ouders van 8.30 uur tot 9.00 uur. U 

kunt uw kind naar school brengen en daarna een kopje koffie of thee komen drinken met andere 

ouders van de school (natuurlijk op 1,5 meter afstand). Anders dan andere jaren doen we dit niet in 

school maar op het zij-plein bij de pingpong tafel. Bij slecht weer komt dit te vervallen. 

➢ Dinsdag 31 augustus is de voorlichtingsavond van de groepen. U ontvang hier komende week verder 

informatie over. Er kan een i.v.m. de coronamaatregelen een kleine wijziging plaatsvinden. 

 

Coronamaatregelen 

Bij de start van het nieuwe schooljaar hebben we nog steeds te maken met de coronamaatregelen. Naast dat er 

veel hetzelfde blijven, zijn er ook enkele kleine wijzigingen; 

Algemene basisregels: 

• Blijf thuis bij klachten passend bij COVID-19. Bij twijfel: blijf thuis. 

• Tussen leerlingen onderling én leerlingen tot volwassenen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te 

worden. 

• Tussen alle volwassenen moet onderling 1,5 meter afstand bewaard worden. 

• De geeft zoveel mogelijk fysiek onderwijs aan alle leerlingen. 

• De school is open, tenzij… 

o Het advies van de GGD over besmettingen op school en beperking van het 

verspreidingsrisico hier aanleiding toe geeft, of 

o De school organisatorisch geen andere mogelijkheid heeft dan te sluiten, omdat teveel 

personeelsleden ziek zijn of in quarantaine moeten, en geen vervanging beschikbaar is. 

• Indien de school gesloten is wegens organisatorische redenen, biedt de school wel noodopvang aan 

kinderen met ouders in cruciale beroepen en kinderen in kwetsbare posities, en worden deze kinderen 

naschools opgevangen door de BSO. 

• Wanneer onderwijs niet fysiek mogelijk is, schakelen scholen zo veel als mogelijk is in hun situatie over 

naar onderwijs op afstand of bieden zij maatwerkoplossingen . 

• Een school meldt een schoolsluiting bij de Onderwijsinspectie via het meldpunt 

• Daarnaast blijven de hygiënemaatregelen van het RIVM van kracht – zoals het OMT aangeeft, is het 

extra van belang dat die worden nageleefd. Het gaat daarbij om: 

Wijzigingen van het protocol: 

• Kinderen met verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn) mogen 

vanaf 12 juli 2021 weer naar school. Zij blijven wel thuis bij koorts, benauwdheid of veel hoesten. En 

ook hier geldt: bij twijfel blijf je thuis. Twijfelt u dan kunt u via deze link kijken of u uw kind thuis moet 

houden of niet: https://www.boink.info/stream/beslisboom-verkouden-kind-0-jaar-tm-groep-8-

boinkajnrivm.pdf. Natuurlijk kunt ook altijd overleggen met school over wat verstandig is. 

• Bij groepsactiviteiten zoals vieringen, sportdagen en musicals moet rekening worden gehouden met de 

basisregels voor gezondheid en hygiëne. Daarnaast moeten volwassenen onderling 1,5 meter afstand 

houden. De grootte van de ruimte bepaalt hoeveel toeschouwers aanwezig kunnen zijn. Voor ons 

betekent dit dat we voorzichtig enkele activiteiten gaan opstarten.  

https://www.boink.info/stream/beslisboom-verkouden-kind-0-jaar-tm-groep-8-boinkajnrivm.pdf
https://www.boink.info/stream/beslisboom-verkouden-kind-0-jaar-tm-groep-8-boinkajnrivm.pdf
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Op 20 september zullen er nieuwe richtlijnen komen. We hopen op nog meer versoepelingen, maar het kan 

natuurlijk ook zijn dat enkele maatregelen worden aangescherpt. Na 20 september zullen we de nieuwe 

maatregelen met u delen.  

 

Brengen en halen van de kinderen: 

We gaan langzaam de breng- en haalregels van voor de vakantie versoepelen. We vragen u om u zoveel mogelijk 

aan onze richtlijnen te houden, zodat we het jaar veilig kunnen opstarten. Nogmaals deze richtlijnen gelden tot 

20 september, het kan zijn dat na deze datum maatregelen worden aangescherpt of versoepeld. 

➢ Brengen 

✓ Algemeen 

• Groep 1-2, groep 3 en groep 7-8 gaan via de ingang kerkkant naar binnen. Zij zetten ook aan deze zijde 

de fiets. 

• Groep 4 en groep 5-6 gaan aan de ingang walkant naar binnen. 

• Kinderen vanaf groep 3 t/m 8 blijven buiten tot de eerste bel. Zij gaan daarna met de juf naar binnen. 

(de eerste weken is er voor groep 3 en groep 4 een uitzondering, zie hieronder) 

• Er is toezicht op het plein vanaf 8.15 uur. De eerste bel gaat om 8.25 uur. We vragen u om uw kind op 

tijd te brengen, niet te vroeg en niet te laat. 

• Loopt u mee met uw kind, dan vragen we u het moment op het plein kort te houden. Wilt u verder 

“kletsen” met andere ouders doe dit dan buiten de schoolhekken. Tot 20 september vragen we u nog 

zo min mogelijk op het schoolplein te komen. 

 

✓ Groep 1-2: 

U mag uw kind met 1 ouder naar binnen brengen. Uw kind hangt de jas aan de kapstok en u loopt met uw kind 

mee in de klas. Vervolgens gaat u via de deur aan de voorkant van de school naar buiten. We vragen u niet in de 

school te blijven praten, maar dat buiten de school (ook niet op het plein) te doen. Zo voorkomen we 

opstoppingen. Let op; heeft u klachten dan brengt u uw kind alleen tot de deur en gaat uw kind alleen naar 

binnen. 

✓ Groep 3: 

De eerste schoolweek mag u met uw kind mee in de groep. U gaat met uw kind mee in de groep en verlaat 

vervolgens via de deur achter in de groep en via de zijingang walkant de school. Na de eerste week kunt u niet 

meer mee in de groep. Uw kind blijft dan tot de eerste bel buiten en gaat dan samen met de juf en de groep 

mee naar binnen. 

✓ Groep 4: 

De eerste schoolweek blijft uw kind buiten tot de eerste bel. Vervolgens gaat uw kind samen met de juf en de 

groep naar binnen. De tweede schoolweek mag u uw kind in de groep brengen. Na de tweede schoolweek gaat 

u niet meer mee in school. U kind blijft dan buiten tot de eerste bel en gaat dan samen met de juf en de groep 

naar binnen. 

✓ Groep 5 t/m 8 

U mag na de tweede schoolweek een keer bij uw kind in de klas kijken.  

➢ Halen 

In tegenstelling tot het vorige schooljaar kunnen alle ouders aan de kerkkant, buiten het hek gaan staan en 

kun kind(eren) opvangen. We vragen u onderling 1,5 meter afstand te houden. 

LET OP: PARKEREN BIJ DE COOP OF BIJ DE BUZE. WE VRAGEN ONZE OUDERS NIET VOOR DE SCHOOL TE 

PARKEREN OM DE VEILIGHEID VAN AL ONZE KINDEREN!!! 

 
Een paar praktische mededelingen: 

• Dit jaar gymt groep 1-2 op donderdagochtend. 

• Dit jaar gymmen de groepen 3-8 op de maandag en donderdag. Zij moeten gymkleren aan tijdens de 
gym; sportschoenen ( binnen schoenen zonder zwarte zool), sportshirtje en een sportbroekje. De 
eerste gymles zal komende donderdag 26 augustus starten. Maandag 23 augustus is er dus nog geen 
gym!  

• Alle kinderen moeten de luizentas meenemen. Nieuwe leerlingen krijgen een nieuwe tas. 

• De kinderen vanaf groep 3 nemen een etui mee van huis. 
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• Traktaties: traktaties hoeven niet meer verpakt te zijn, maar we vragen het u om het zo coronaproof 
mogelijk mee te geven. We vragen u gezonde traktaties te geven. 

• We hebben nieuwe gezichten in het team: 
✓ Juf Annemarie; intern begeleider. Zij zal samen met juf Carolien de leerlingenzorg coördineren. Juf 

Annemarie is elke woensdag aanwezig op school. 
✓ Juf Carolien; intern begeleider. Sommigen hebben juf Carolien vorig jaar al ontmoet. Zij zal samen met 

juf Annemarie de leerlingenzorg coördineren . Zij is 1x in de 2 weken op woensdag aanwezig op school.  
✓ Juf Eline; juf Eline zal komend schooljaar op woensdag in groep 5-6 zijn en op vrijdag in groep 7-8. 

Welkom allemaal. Onze nieuwe juffen zullen zich, samen met de rest van het team, in het Clemensnieuws start 
voorstellen! 

• We hebben deze vakantie afscheid genomen van juf Ellen. Zij heeft een nieuwe baan gevonden als 
coach en docent pedagogiek op het Deltion College in Zwolle. We wensen juf Ellen veel plezier op haar 
nieuwe werkplek. 

• Na een ziekteperiode zal juf Allette na de zomervakantie weer starten. Wij zijn blij dat juf Allette er 
weer is! 

• De app Klasbord zal later opstarten dan anders. Er is een vernieuwde Klasbord app die meer 
mogelijkheden zal gaan bieden. Zodra deze klaar is ontvangt u hierover bericht. 

 
 
Geniet allemaal van het hopelijk een beetje zonnig weekend. Tot maandag op school. 
 

Met vriendelijke groet, 

Namens het team van de Sint Clemensschool 

Simone Slager-Tienstra 

 


