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U mag weer de school in !  
Volgens de nieuwe richtlijnen mogen 
ouders weer de school in en dat is 
natuurlijk erg fijn. De afgelopen 
coronaperiode heeft u dagelijks bij het 
hek afscheid genomen van uw 
kind(eren) en heeft u nauwelijks een 
beeld gekregen van het schoolleven en 
groepslokaal waar uw kind les krijgt. We 
gaan daar op gepaste wijze verandering 
in brengen. Om te voorkomen dat we nu 
massaal 4 keer per dag de school in 
komen hebben we een 
wenperiode ingesteld vanaf maandag 
27 september tot en met vrijdag 15 
oktober. Hierna hebben we 
herfstvakantie en vanaf de periode 
(herfstvakantie – kerstvakantie) zullen 
we het mogelijk gaan uitbreiden.  
Wat houdt de wenperiode in:  
Voor elke groep hebben een specifieke 
dag waarop de ouders van die groep 
mee naar binnen mogen komen. We 
hebben rekening gehouden met de 
verschillende ingangen die het 
hoofdgebouw heeft en met de situatie 
op de Uithof. In de tabel bovenaan ziet 
u wanneer de groep van uw kind aan de 
beurt is.  

Tevens een aantal richtlijnen / 
afspraken om de school in te 
mogen komen.  
In de week voor de herfstvakantie 
zullen we u meedelen of we het 
schema gaan 
aanpassen cq uitbreiden. Dit is 
afhankelijk van ervaringen in 
deze wenperiode.  
 

- Vanaf 08:15 tot 08:25 mogen de 
ouders op de groepsdag mee naar 
binnen.  
- Ouders van de groepen  1-2 A-B-
C gaan door de kleuteringang naar 
binnen. 
- De groepen 3-4 gaan door de 
hoofdingang naar binnen. 
- Groep 1-2D en de groepen 5 en 
NEO gaan door de zij-ingang naar 
binnen en door de achteruitgang 
naar buiten.  
- Om 08:25 gaan de andere 
groepen naar binnen, is het dus 
niet uw groepsdag dan is het 
verzamelen voor de groepen 1-2 
zoals u gewend bent.  
- De lessen beginnen om 08:30 en 
13:15. 
- Om 12:00, 13:15 en 
15:15 blijven de ouders achter 
het hek. De groep komt met de 
leerkracht naar binnen of  buiten.  
- Om 15:15 kunt u alleen op 
afspraak naar binnen, graag de 
afspraak maken via het 
ouderportaal  
   
Voor de Uithof(groepen 6-7-8) 
geldt; 
- Ouders kunnen meelopen naar 
de groepsbuitendeur van 08:20-
08:30 uur. 
- De hoofdingang wordt bij 
aanvang en einde niet gebruikt.  
 

BOSGO
UW  

Maand
ag  

Dinsd
ag  

Woens
dag  

Donder
dag  

Vrijd
ag  

1-2A      X      

1-2B        X    

1-2C    X        

1-2D  X          

3A  X          

3B    X        

4A        X    

4B          X  

5A    X        

5B      X      

NEO1        X    

NEO2          X  
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- De lessen starten om 08:35 uur en 
13:20 uur. 
- Om 12:05 uur, 13:20 uur, 15:20 uur 
blijven de ouders op het schoolplein 
nabij de fietsenstalling.  
- Ouders kunnen op afspraak om 15:20 
uur naar binnen via de 
groepsbuitendeur, graag de afspraak 
maken via het ouderportaal.  
 

  
Hulpouders  
We zijn blij dat we weer hulpouders in 
de school mogen ontvangen. Binnenkort 
zult u via het ouderportaal een bericht 
krijgen over de inzet van hulpouders bij 
de verschillende activiteiten.  
Per (groeps)activiteit zal het aantal 
hulpouders worden opgegeven die 
nodig zijn voor deze activiteit. Denk 
hierbij aan leesouder, techniekouder, 
hulp bij verschillende 
(december)feesten enz.  
De groepsleerkracht van uw kind heeft 
hierin de regie.  
Een aantal groepen gaat 
experimenteren met een klassenouder, 
deze gaat die regietaak overnemen van 
de groepsleerkracht. De 
groepsleerkracht zal hier zelf een ouder 
voor benaderen.  
 

 

Weekberichtjes van de groep  
Een aantal leerkrachten berichten de 
ouders van de groep (bijna) wekelijks 
over bijzonder- en of 
wetenswaardigheden van de groep. Dit 
wordt erg gewaardeerd.  

Vanaf volgende week gaan we dit 
bij alle groepen doen. Er is geen 
vaste dag afgesproken, de 
groepsleerkrachten zullen zelf 
wekelijks een dag van 
berichtgeving kiezen. Reactie op 
deze weekberichtjes wordt zeer 
op prijs gesteld.  
 
 

 
Ouderparticipatie en -betrokkenheid 
In het verslag van de directie in deze 
nieuwsbrief heb je al kunnen lezen 
over de besluiten die rond de ouder / 
school-relatie tijdens de studiedag 
van woensdag zijn genomen. Ik kan 
me vinden in deze besluiten en ik 
hoop u allen ook. Binnen de 
geldende voorzichtigheid was dit het 
hoogst haalbare en de besluiten 
komen grotendeels overeen met de 
wensen van de klankbordgroepen. 
Laten we er met z'n allen een succes 
van maken zodat we snel tot 
volgende stappen kunnen komen. 
Fijn weekend, Dick Katgert. 
 

 
Kinderen helpen kinderen 
In de bijlage van deze nieuwsbrief 
leest u over het mooie initiatief van 
‘Kinderen helpen kinderen’.  
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Kinderen helpen kinderen 

 

 

Beste ouders/ verzorgers/ kinderen. 

 

Ook dit jaar zal het cadeautjeskonfooi naar Oost- Europa rijden om cadeautjes af te 

leveren aan kinderen voor wie een cadeau niet zo vanzelfsprekend is. 

Wij willen als school onze bijdrage hieraan leveren. 

Wij willen u vragen of u een schoenendoos kunt vullen met spullen die niet meer 

gebruikt worden (het mag nieuw zijn, maar dat hoeft dus niet). Denk hierbij aan: 

spelletjes, stickers, jojo’s. teddy beren, speelgoedauto’s, toiletartikelen, schilder of 

tekengerei, schoolspullen. 

Deze spullen stopt u in een schoenendoos en deze pakt u mooi in. Graag op de 

voorkant zetten voor wie het is (kleuter, jongen/ meisje, kind 7-10 jaar, jongen, meisje 

of tiener 11-15, jongen, meisje) 

Deze doos mag u inleveren bij juf Astrid op de Uithof. 

Vorig jaar zijn er 150.000 geschenken richting Oost- Europa gegaan. Wij hopen met 

uw hulp daar dit jaar overheen te gaan. 

 

Voor meer informatie kunt u kijken op www.kinderenhelpenkinderen.nl 

http://www.kinderenhelpenkinderen.nl/

