Vrijdag 20 augustus 2021

Klimophetnieuws see further for English
Inhoud:
Wij gaan weer beginnen

Data om te onthouden
Maandag 23 augustus 1e
schooldag aanvang:
8.25 uur voor groep 1 t/m 4
8.35 uur voor groep 5 t/m 8

Maandag 23 augustus start de school weer. Ik hoop dat u
heeft genoten van een fijne vakantie en vooral dat u gezond
en uitgerust bent.
Wij hebben vandaag onze startvergadering gehad en
iedereen is heel enthousiast om weer te beginnen. Wij
hebben er veel zin in.
Helaas, nog steeds door Corona, kunnen wij nog niet terug naar normaal.
Daarom hieronder de maatregelen die nog steeds gelden en de afspraken die wij hebben gemaakt
voor het naar school komen en naar huis gaan.
• Leerlingen en medewerkers die ziek zijn, blijven thuis.
• Kinderen hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden, volwassenen wel. Tussen
medewerkers en kinderen zorgen we, indien mogelijk, voor zoveel mogelijk afstand.
• Ouders komen niet in het schoolgebouw. Leerlingen worden de éérste schooldag op het
plein opgehaald door hun leerkracht. Daarna gaan de leerlingen zelfstandig naar binnen.
• Ouders mogen het schoolplein op komen tot aan de lijn die wij op het plein hebben
getrokken. Houdt u aan de 1,5 meter afstand maatregel en blijf niet stil staan op de
toegangspaden naar het schoolplein.
• De bekende hygiënische maatregelen: we wassen onze handen regelmatig, we hoesten en
niezen in de elle boog, gebruiken papieren zakdoekjes en schudden geen handen.
Vanaf maandag 23 augustus starten de groepen nog steeds in twee
tijdsblokken en gaan ook in twee tijdsblokken, aan het einde van de dag,
weer naar huis.
De groepen 1 t/m 4 hebben een inloop van 8.15 uur tot 8.25 uur.
De groepen 5 t/m 8 hebben een inloop van 8.25 uur tot 8.35 uur.
Tussen de middag gelden de normale schooltijden; alle groepen gaan om
11.45 uur uit en de school begint weer om 13.00 uur. Hier werken wij niet met tijdsblokken omdat
veel kinderen zullen overblijven waardoor er veel minder kinderen tussen de middag naar huis
zullen gaan.
Wilt u uw kind tijdig opgeven voor het overblijven? Ga hiervoor naar:
https://www.happykids.nl/nl/tussenschoolse-opvang
De groepen 1 t/m 4 gaan aan het einde van de dag uit om 15.10 uur.
De groepen 5 t/m 8 gaan aan het einde van de dag uit om 15.20 uur.
Op woensdag gaan de groepen 1 t/m 4 uit om 11.55 uur en de groepen 5 t/m 8 om 12.05 uur.

Aanstaande maandag zullen alle groepen vanaf de speelplaatsen door hun
eigen leerkracht mee naar binnen worden genomen. Wij zullen daarvoor de
verschillende groepen oproepen zich te melden bij de leerkracht. Zo kunt u,
helaas op afstand, ook de leerkracht even zien.
Daarvoor vragen wij één keer aan de groepen 1 t/m 4 om allemaal om 8.20 uur
op het plein te zijn en aan de groepen 5 t/m 8 om 8.30 uur.
Waar verzamelen de groepen: Groepen 1/2A en 1/2B op het kleuterplein, groep
1/2C voor de ingang van de onderbouw, alle overige groepen op het grote schoolplein.
Als uw kind alleen naar school kan is dat aan te bevelen, als uw kind dat nog niet kan dan graag
maximaal een ouder per kind als begeleider.
Wij hebben al onze ventilatie systemen laten nakijken en zij voldoen aan de eisen. Wij hebben
geen recirculatiesystemen. Daarnaast zorgen wij voor zoveel mogelijk ventilatie door ramen en
deuren open te zetten.
Wij zullen de leerlingen niet controleren op hoofdluis. Wij hebben niet de mankracht om dit te doen.
Wij vragen u vriendelijk om dit zelf regelmatig te doen. Informatie over hoofdluis en een
voorlichtingsfilmpje vindt u via de volgende link: https://www.rivm.nl/hoofdluis/informatiemateriaal
De leerkrachten van de groepen 3 t/m 8 zullen startgesprekken met de ouders gaan organiseren.
Op deze manier kunt u over en weer kennis maken. Dat zullen we gaan doen vanaf de tweede
schoolweek. U wordt daarover benaderd door de leerkracht van uw kind.
De leerkrachten van de groepen 1 en 2 zullen startgesprekken houden met ouders van nieuwe
leerlingen. Daarnaast zullen zij alle ouders omstreeks de derde schoolweek meer informatie
mailen over het werken in de groepen 1 en 2.
Nog enkele algemene opmerkingen:
• Indien uw kind ziek is en niet naar school kan komen, wilt u dit dan telefonisch melden tussen
8.00 uur en 8.20 uur.
• Wij scheiden het afval op school maar willen ook het afval
verminderen. Wilt u daaraan meewerken en uw kind drinken
meegeven in bekers en niet in pakjes? Bij voorbaat dank.
• Kom zoveel mogelijk lopend of op de fiets naar school. Er is maar
een beperkt aantal parkeerplaatsen beschikbaar.
Samengevat heel veel informatie aan het begin van het schooljaar maar belangrijk om ook vooral
veilig naar school te gaan.
Het meest belangrijk is dat we er een mooi schooljaar van willen gaan maken. Wij, 25
leerkrachten, 7 onderwijsassistenten, 1 remedial teacher, 4 vakleerkrachten, 2 intern begeleiders,
1 administratief medewerker, 1 conciërge en 2 directieleden hebben er heel veel zin om er een
leerzaam maar ook gezellig schooljaar van te maken.
Daarvoor hebben wij uw medewerking ook heel hard nodig. Twijfel niet om contact op te nemen
met school als u vragen heeft. Wij van onze kant zullen ons best doen u zo goed mogelijk te
informeren.
Ik zie u, niet allemaal tegelijk, graag weer op het schoolplein.
Mede namens het team nog een fijn weekend en tot maandag.
Met vriendelijke groet,
Antoine Peters, directeur
Het College van bestuur van Meerprimair wenst u ook een goed schooljaar middels een brief die u
verderop kunt lezen.

We will start again
School will resume on Monday, August 23. I hope you have
enjoyed a nice holiday and above all that you are healthy and
rested.
We had our kick-off meeting today and everyone is very
excited to start again. We are very excited about it.
Unfortunately, still because of Corona, we can't go back to
normal yet.
That is why below the measures that still apply and the agreements we have made for coming to
school and going home.
• Pupils and employees who are ill, stay at home.
• Children do not have to keep 1.5 meters away from each other, adults do. We ensure as much
distance as possible between employees and children.
• Parents do not enter the school building. Pupils are picked up from the square on the first day of
school by their teacher. Then the students go in independently.
• Parents may enter the school yard up to the line we have drawn in the yard. Stick to the 1,5
meter distance measure and don't stand still on the access paths to the schoolyard.
• The well-known hygiene measures: we wash our hands regularly, we cough and sneeze into the
elbow, use paper tissues and do not shake hands.
From Monday, August 23, the groups will still start in two time blocks and
also go home in two time blocks, at the end of the day.
Groups 1 to 4 have a walk-in from 8.15 am to 8.25 am.
Groups 5 to 8 have a walk-in from 8.25 am to 8.35 am.
Normal school hours apply at noon; all groups leave at 11:45 am and
school starts again at 1 pm. Here we do not work with time blocks because
many children will remain, which means that fewer children will go home in
the afternoon.
Would you like to register your child in time for the stay? Go to: https://www.happykids.nl/nl/
Tussenschoolse-opvang
Groups 1 to 4 go out at the end of the day at 3.10 pm.
Groups 5 to 8 go out at the end of the day at 3.20 pm.
On Wednesdays, groups 1 to 4 go out at 11.55 am and groups 5 to 8 at 12.05 pm.
Next Monday, all groups will be taken in from the playgrounds by their own
teacher. We will call on the different groups to report to the teacher for this. This
way you can also see the teacher, unfortunately from a distance.
For this we ask the groups 1 to 4 to be all on the square at 8.20 am and to the
groups 5 to 8 at 8.30 am.
Where do the groups gather: Groups 1/2A and 1/2B in the kindergarten, group
1/2C in front of the entrance to the lower grades, all other groups in the large
schoolyard.
If your child can go to school alone, this is recommended, if your child is not yet able to do so, then
a maximum of one parent per child as supervisor.
We have had all our ventilation systems checked and they meet the requirements. We do not have
recirculation systems. In addition, we provide as much ventilation as possible by opening windows
and doors.

We will not check students for head lice. We don't have the manpower to do this. We kindly ask
you to do this yourself regularly. Information about head lice and an information video can be found
via the following link: https://www.rivm.nl/hoofdluis/informatiematerialen
The teachers of groups 3 to 8 will organize start conversations with the parents. In this way you
can get acquainted over and over again. We will do that from the second week of school. You will
be contacted about this by your child's teacher.
The teachers of groups 1 and 2 will hold initial talks with parents of new students. In addition, they
will email all parents around the third week of school more information about working in groups 1
and 2.
Some more general notes:
• If your child is ill and cannot come to school, please report this by
telephone between 8.00 am and 8.20 am.
• We separate the waste at school, but we also want to reduce waste.
Would you like to participate in this and give your child drinks in cups and
not in packets? Thank you in advance.
• Walk or cycle to school as much as possible. There is only a limited number of parking spaces
available.
In summary, a lot of information at the beginning of the school year, but important to go to school
safely.
The most important thing is that we want to make it a great school year. We, 25 teachers, 7
teaching assistants, 1 remedial teacher, 4 subject teachers, 2 internal supervisors, 1 administrative
employee, 1 caretaker and 2 board members are very excited to make it an educational but also
enjoyable school year.
For this we also desperately need your cooperation. Do not hesitate to contact the school if you
have any questions. For our part, we will do our best to inform you as well as possible.
I look forward to seeing you back in the school yard, not all at once.
Also on behalf of the team, have a nice weekend and see you Monday.
Yours sincerely,
Antoine Peters, director
The Executive Board of Meerprimair also wishes you a good school year by means of a letter that
you can read below.

