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Hartelijk welkom bij het lezen van de eerste nieuwsbrief van dit nieuwe schooljaar. Mijn team en ik
wensen u en de leerlingen een heel goed en gezond jaar en vooral de nieuwe leerlingen op onze school
wens ik een fijne tijd. Wij kijken er naar uit om u en uw kinderen weer te zien. We hebben ons in de
afgelopen week voorbereid en alles is klaar om weer te geen starten. Daar hebben we allemaal heel veel
zin in.
U heeft afgelopen week een brief van het bestuur ontvangen. In deze nieuwsbrief willen we u zo goed
mogelijk op de hoogte brengen van de maatregelen rond Corona op onze school. Tevens leest u een
aantal praktische zaken.

1,5 meter afstand.
1. Alle leerlingen gaan volledig naar school.
2. Tussen leerlingen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden.
3. Tussen alle volwassenen moet onderling 1,5 meter afstand bewaard
worden.
4. De school zorgt ervoor dat leerlingen vaak hun handen wassen.
5. Na school gaat iedereen direct naar huis of de BSO.
Quarantaine bij terugkomst uit landen of regio’s met een oranje of rood reisadvies: wij vragen u zich te
houden aan deze regelgeving en ons op de hoogte te stellen als u met uw gezin in quarantaine gaat/moet.

Brengen en ophalen.
Het plein en de toegang tot de school:
Alle leerlingen maken gebruik van de hoofdingang (het grote hek) aan de Schepersweg. De stoep kan
worden gebruikt als wachtruimte. Het hek gaat om 8.30 uur open.
De ouders van de leerlingen uit groepen 1-3 hebben toegang tot het plein. Van alle andere ouders wordt
gevraagd om buiten het hek afscheid te nemen van uw kind.
Wij vragen u:
1. Om met 1 ouder/persoon uw kind te brengen en te halen. Houd afstand, ook tijdens het wachten.
2. Om zoveel mogelijk lopend naar school te komen.
Blijf opletten: vanaf maandag 31 augustus gaan de leerlingen en docenten van Broklede ook weer naar
school. Dat geeft extra drukte.

8.30 uur

Brengen van leerlingen uit groep 1,2 en 3.

Alle leerlingen maken gebruik van het grote hek. U wordt verzocht te wachten op de stoep. De ouders van
de leerlingen lopen langs het fietsenhok en “stappen “ bij het kleine hek in de looproute zoals die was
voor de vakantie. Uw kind loopt vanaf de boom zelfstandig naar de leerkracht. Op het plein worden de
groepen 1-3, op een vaste plaats, opgevangen door hun eigen leerkracht. U neemt op het plein, zo snel als
mogelijk, afscheid van uw kind. Wij vragen u daarna naar huis te gaan via de hoofdingang, het grote hek.
14.45 uur

Ophalen van de leerlingen uit groep 1-3.

De ouders van de leerlingen uit groep 1-3 wachten in de looproute. De groepen 1-3 komen met de
leerkracht naar buiten. Wij vragen u om afstand te bewaren en ook nu direct naar huis te gaan. Het is niet
mogelijk om op het plein te blijven spelen.
8.30 en 14.45 uur

Leerlingen uit groep 4, 5, 6, 7 en 8

De leerlingen van deze groepen mogen vanaf 8.30 uur via het grote hek naar binnen. Houd afstand bij het
wachten voor het hek. Na het wegzetten van de fietsen gaan de leerlingen de eerste dag naar hun eigen
leerkracht op het schoolplein. Vanaf dinsdag gaan zij direct naar binnen en naar hun klas. Het is niet
mogelijk om voor schooltijd op het plein te spelen. Wij vragen aan de ouders om uw kind lopend naar
school te laten gaan als dat mogelijk is.
Voor ouders is het niet mogelijk om op het plein te komen. Wij vragen u direct afscheid te nemen van uw
kind en zelf naar huis te gaan. Aan het eind van de lesdag komen de leerlingen met hun leerkracht naar
buiten. U kunt hen opwachten in de daarvoor bestemde vakken op de stoep. Wij vragen u om niet aan de
overkant van de weg te wachten in verband met de veiligheid bij het oversteken. Wij vragen u om afstand
te bewaren en ook nu direct naar huis te gaan. Het is niet mogelijk om op het plein te blijven spelen.
Ouders/verzorgers en school.
Wij willen het fysiek op school komen van ouders zoveel als mogelijk beperken. Indien dit toch nodig is
dan volgen wij hierin de landelijke richtlijnen en zal er triage plaatsvinden. U gebruikt uitsluitend de
hoofdingang van het gebouw. U schrijft uw gegevens op, op het daarvoor bestemde papier.
Wij houden zoveel als mogelijk de buitendeuren dicht. Er is een bel naast de hoofdingang. Als u even
geduld heeft komt iemand de deur opendoen. Wanneer een groep 8 leerling de deur open doet zal hij/zij
vragen waarvoor of voor wie u komt. Komt u uw kind, onder schooltijd, ophalen blijft u dan buiten
wachten tot uw zoon of dochter is gehaald.




Maximaal één volwassene brengt en haalt de leerlingen van school.
Ouders en kinderen komen zoveel mogelijk lopend of per fiets naar school.
Gesprekken worden, zoveel mogelijk, digitaal en/of telefonisch gevoerd.

Hygiëne.
Om eventuele verspreiding te voorkomen, hanteren wij op onze school de volgende hygiëneregels:



Er worden geen handen gegeven.
Alle kinderen en leerkrachten hoesten en niezen in de elleboog.













Alle kinderen en leerkrachten wassen regelmatig (bij binnenkomst, na het toiletgebruik, na het
buitenspelen en voor het eten en drinken) hun handen.
Er gaat één kind tegelijk naar het toilet.
Er worden alleen papieren doekjes voor het afdrogen van de handen gebruikt.
In ieder lokaal is handreiniging en reinigingsmateriaal voor de
tafeltjes aanwezig.
Er is een open deurbeleid in de school, dus deuren worden niet
gesloten maar staan zoveel mogelijk open.
De airco is uit als de leerlingen binnen zijn.
De buitendeur is zoveel als mogelijk gesloten. De deurbel is naast de
hoofdingang.
De knoppen van de kranen en deuren in het toilet worden dagelijks
met regelmaat schoongemaakt.
In elke klas worden elke dag de tafeltjes afgenomen met
reinigingsmateriaal.
Vanuit het stichtingsbestuur zijn extra uren voor de schoonmaak ingekocht. Gedurende de week
zullen alle ruimten extra zorgvuldig worden schoongemaakt.
De leerkrachten werken na lestijd zoveel mogelijk thuis.

Materiaal.



Leerlingen mogen geen speelgoed of knuffels van huis mee naar school nemen.
De tassen van de leerlingen hangen aan de stoel in het lokaal.

Eten, drinken en lunch.
Wij verwachten dat de kinderen ‘s morgens alle spullen in een tas mee de klas in nemen. Wilt u de
kinderen geen onnodige spullen meegeven of laten nemen? Elk kind hangt de jas aan de kapstok en de
tas over zijn of haar eigen stoel. De kinderen laten het tussendoortje en lunch in hun tas zitten en halen
dat alleen uit hun tas wanneer het tijd is en de leerkracht het aangeeft.
Trakteren.
Uw kind mag de kinderen in zijn/haar klas trakteren op de verjaardag. Wij vragen u voor een “verpakte”
traktatie te zorgen. De kinderen gaan niet op bezoek bij de andere meesters en juffen.
Pauzes.
Pauzes worden alleen gehouden met de eigen groep. Er gaan er maximaal twee groepen per keer naar
buiten. De ene groep gaat naar het kleuterplein, de andere naar het grote plein.
Ziek zijn en thuisblijven.
Op onze school worden uiteraard ook de RIVM-thuisblijfregels voor leerlingen en medewerkers
toegepast. Zie hiervoor de brief van het bestuur.
Wat gaat (helaas) niet door.
De startavond.
De Dudok de Wittocht.

De kennismakingsavond voor groep 3.
De informatiemorgen voor groep 4 over het zwemmen.
De koffieochtenden met ouders en de directie.
De fysieke oudervertelmiddag. Over de invulling hiervan ontvangt u nog bericht.
Voor enkele activiteiten komt er een vervanging.
U ontvangt geen kalender. Er zijn te veel activiteiten op dit moment onduidelijk. Dat wat we weten staat
in Parro. Houd uw Parro en mail goed in de gaten want dat wordt ons communicatiekanaal.
Andere praktische zaken.
Groepsspecifieke informatie: Alle leerkrachten sturen de ouders informatie over hun groep.
Gymnastiek: de gymlessen worden op maandag en vrijdag in het Kikkerfort gegeven. Juf Esmee geeft de
lessen op maandag. Zij is onze vakleerkracht.
Op vrijdag doen de leerkrachten dit zelf, volgens een rooster.
Zwemmen: de zwemlessen voor de leerlingen uit groep 4 gaan waarschijnlijk door. Er wordt een
financiële bijdrage van de ouders gevraagd. De lessen worden gegeven door juf Helene. De ouders van
groep 4 worden nog geïnformeerd.
Schoolfotograaf: de schoolfotograaf komt dit schooljaar op maandag 14 september. Er is geen
gelegenheid om jongere/oudere broertjes en zusjes wonen te fotograferen.
Studiedag team: met als thema rekenen.

Maandag 28 september.

Alle groepen vrij.

Personeel.
De klassenverdeling:
Maandag
1-2
1-2
3
4
5
6
7
8

Juf Renske
Juf Lisa
Juf Wendy
Juf Linda
Juf Debbie
Juf Diny
Juf Frederique
Juf Lisanne






Dinsdag
Juf Renske
Juf Lisa
Juf Wendy
Juf Linda
Juf Debbie
Juf Diny
Juf Frederique
Juf Lisanne

Woensdagmorgen
Juf Kaärina
Juf Lisa
Juf Wendy
Juf Linda
Juf Gery
Juf Diny
Juf Frederique
Juf Lisanne

Donderdag
Juf Kaärina
Juf Lisa
Juf Anke
Juf Linda
Juf Gery
Juf Diny
Juf Frederique
Juf Lisanne

Vrijdagmorgen
Juf Kaärina
Juf Lisa
Juf Anke
Juf Linda
Juf Gery
Juf Diny
Juf Frederique
Juf Lisanne

Vrijdagmiddag
vrij
vrij
vrij
vrij
Juf Gery
Juf Diny
Juf Frederique
Juf Lisanne

Juf Henriette coördineert als intern begeleider de zorg voor de leerlingen. Zij werkt op maandag,
dinsdag en woensdag.
Juf Hélène (leerkracht) wordt ingezet voor taken met individuele leerlingen en kleine groepjes
leerlingen (dat zijn ook de leerlingen van de plusklas). Ook zal zij collega’s ondersteunen in
verschillende groepen. Te denken valt aan inzet bij het toetsen, extra hulp bij handen wassen of
op het plein zijn terwijl de leerkracht pauze heeft. Zij werkt op maandag, dinsdagmorgen en een
deel van de vrijdagmorgen.
Juf Berty ondersteunt, als onderwijsassistente, de leerkrachten van groep 3 op maandag, dinsdag
en donderdag. Dit doet zij in ieder geval tot de kerstvakantie.










Meester David is als SB student (4de jaar PABO) benoemt binnen ons bestuur voor 3 dagen. Op
maandag en dinsdag is hij samen met juf Lisanne in groep 8. Op woensdag maakt hij zijn
opdrachten.
Meester Damian is 3de jaars student van de PABO en loopt stage in groep 6.
o Er komen nog meer stagiaires en allemaal zijn zij op de hoogte van ons protocol waar zij
zich aan moeten houden.
Juf Carla ondersteunt het team en de directie met administratieve taken.
Hardus van Niekerk komt per 01-10 voor 2 dagen in dienst als conciërge.
Juf Willeke en meneer Arie komen ook weer op school helpen. Juf Willeke bij de kleuters en
meester Arie in de tuin. Beiden zijn vrijwilliger en werken namens Abrona bij ons.
Juf Aniela is als directeur in opleiding aan onze school verbonden. Zij gaat haar tweede studiejaar
in. Juf Aniela werkt op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag. Zij heeft in principe geen groep
maar vervangt de leerkrachten die naar een nascholing gaan.
Juf Wendy gaat de opleiding voor rekencoördinator volgen en juf Lisanne volgt een opleiding als
gedragsspecialist.
Juf Joke is eindverantwoordelijk voor de school. Zij wordt bij afwezigheid vervangen door juf
Aniela. Juf Joke werkt op maandag, dinsdag en woensdag. Sommige weken zal juf Joke er op
donderdag in plaats van maandag zijn.

Ambulante begeleiders kunnen op school aanwezig zijn. Ook zij kennen ons protocol en houden zich
hieraan.
De schooltijden.
Maandag:
Dinsdag:
Woensdag:
Donderdag:
Vrijdag:

8.45 uur – 14.45 uur
8.45 uur – 14.45 uur
8.45 uur – 12.30 uur
8.45 uur – 14.45 uur
8.45 uur – 12.00 uur
8.45 uur – 14.45 uur

groep 1-4
groep 5-8

Mobiele telefoons en Parro
Onze leerkrachten zullen op hun werkdag van 08.00 uur ’s morgens tot 17.00 uur ’s middags bereikbaar
zijn via Parro en mail. Na 17.00 uur zullen zij niet meer reageren op de berichten. Wij vragen u, mocht u
nog het mobiele nummer van onze leerkrachten hebben, deze niet te gebruiken voor schoolse zaken. Bij
dringende zaken kunt u naar school of Joke, Henriëtte of Aniela bellen op hun 06-nummer dat onderaan
de brief staat.
Wij hebben vorig jaar gemerkt dat er veel kinderen met de mobiele telefoon de school inlopen. Zij mogen
voor het hek hun telefoon nog gebruiken, maar zodra zij het schoolplein oplopen moet de telefoon
uitgeschakeld worden en in hun tas zitten. Na schooltijd mogen zij deze weer gebruiken, zodra zij het hek
weer uit zijn. De verantwoordelijkheid over de mobiele telefoons ligt bij u als ouder. Wij verzoeken u ook,
wanneer het niet nodig is, om geen telefoon mee te geven naar school.
Communicatie.
Wij informeren u via de Parro. In dit systeem leest u ook onze activiteiten en schoolvakanties.
Mocht u een vraag of mededeling voor de leerkracht van uw zoon of dochter hebben, dan kunt u onze
school bellen, 0346 261627 of een Parro-bericht naar de leerkracht sturen. Blijft u onze berichtgeving in
de Parro volgen.

Voor overige vragen:
Henriette:
ib.schepershoek@vechtstreekenvenen.nl
Aniela:
ameertens@vechtstreekenvenen.nl

Joke:
jvvliet@vechtstreekenvenen.nl

06 25678117 op maandag, dinsdag en woensdag.

06 25678139 op maandag, woensdag, donderdag en
vrijdag

06 25678116 op maandag, dinsdag en woensdag

Hoe lang?
Wij weten helaas niet hoe lang dit gaat duren, maar wij verwachten zeker tot de kerstvakantie.
Wij hopen u voor nu voldoende te hebben geïnformeerd, maar mocht u vragen hebben, dan bent u altijd
van harte uitgenodigd deze telefonisch of via de mail te stellen.
Met vriendelijke groeten, mede namens het team van De Schepershoek.
Aniela Meertens
Directeur i.o
Joke van Vliet – van Es
Directeur

