
 
Nieuwsbrief 33.2 27 juni 2021 
 

28 juni    : uitnodigingen mee voor de rapportgesprekken  
29 juni   : sportdag bovenbouw 
1 juli    : sportdag groep 3 t/m 6 
1 juli   : speeldag groep 1/2 op school 
2 juli    : schoolfotograaf 
5 juli   : afspraken rapportgesprekken 

12-16 juli    : rapportgesprekken  
19 juli   : afscheid leerlingen groep 8  
 

Aanvulling op de nieuwsbrief van afgelopen vrijdag 25-6-2021 
Helaas zijn enkele berichten niet in de nieuwsbrief van afgelopen vrijdag geplaatst 

daarom voor jullie deze aanvulling.  
 

Corona versoepelingen 
Er is een nieuw protocol voor het basisonderwijs.  
Heel kort komt het erop neer dat op school en buiten heel veel weer mag maar 

dat de 1,5 m tussen de volwassenen altijd gehandhaafd moet worden. 
De hygiëne maatregelen blijven nog gehandhaafd. Dus de kinderen wassen de 

handen zoals we tot nu toe gewend zijn.  
Kinderen die klachten hebben blijven nog steeds thuis zoals via de beslisboom 
wordt aangegeven. Hierin zijn geen veranderingen aangebracht.  

Ook volwassenen die klachten hebben komen niet op school, laten zich testen en 
mogen weer op school zijn als de test negatief is.  

 
Wat betekent het nieuwe protocol 
Dit betekent voor de Wissel:  

- De cohortering verdwijnt. Dit maakt unitonderwijs weer mogelijk. We 
zullen jullie in de loop van deze week laten weten welke keuze wordt 

gemaakt. Mogelijk blijft alles zoals het was voor deze korte periode tot de 
zomervakantie, want Let op! De quarantaineplicht blijft wel gehandhaafd. 
Dus bij een besmetting zal waarschijnlijk de gehele unit in quarantaine 

moeten. De kans hierop wordt wel steeds kleiner gezien het geringe aantal 
besmettingen.  

• Buitenspelen doen we per unit. Dus het lint om een plein te halveren 
verdwijnt. Dit heeft geen gevolgen voor de quarantaineregel omdat dit 

zich buiten afspeelt.  
• De looproutes blijven wel van kracht.  
• Er hoeven door leerlingen en leerkrachten op school geen mondkapjes 

meer gedragen te worden tenzij de 1,5m afstand tussen volwassenen 
onderling niet gehandhaafd kan worden. Als voorbeeld wordt in het 

protocol aangegeven dat hiervan sprake kan zijn op de gangen. Onze 
gangen bieden doorgaans voldoende mogelijkheden om 1,5m afstand te 
houden. Leerkrachten die zich er prettig bij voelen zijn natuurlijk nog 

steeds vrij een mondkapje te dragen.  
• Oudergesprekken kunnen weer fysiek op school plaatsvinden. Hoe we dit 

precies gaan vormgeven, horen jullie te zijner tijd.  
• De ophaaltijden voor de kinderen blijven tot de zomervakantie zoals ze nu 

zijn. De kinderen die opgehaald worden gaan om 15.00u naar buiten en de 

kinderen die met de bus gaan om 15.05u. 
  

Mondkapjes in de bus(jes) 
- Mondkapjes in de bus gebruiken we nog steeds.  
- Deze regels gelden voor openbaar vervoer en voor personenvervoer.  

- Zowel in de kleine busjes als in de grote bus blijft het dus zoals het was. 



- Dit betekent dat, als de chauffeur en kinderen vrijdag een mondkapje op 
hadden in de bus, dat ze ook maandag een mondkapje dienen te dragen.  

- Mocht hierin iets veranderen dan zullen wij jullie hiervan op de hoogte 

brengen.  
 

Gedragsverwachting 

Maandag starten we met de laatste 
gedragsverwachting: ”Ik let op mezelf”. Kinderen 

kunnen dus muntjes verdienen als ze niet op “de ander” 
letten maar juist heel goed letten op wat ze zelf doen en 
wat hun eigen bijdrage is aan het geheel. Het is best 

moeilijk om vooral naar je eigen gedrag te kijken. We 
zien dat meer kinderen dit steeds beter gaat lukken.  

 
Sportdagen 
In principe is alles geregeld voor de komende sportdagen. Helaas gooit mogelijk 

het weer nog roet in het eten. Morgen beslissen we wat we dinsdag gaan doen 
en woensdag beslissen we over donderdag. Dus allemaal duimen dat het juist 

overdag gewoon droog gaat zijn. Jullie krijgen via klasbord hier uitsluitsel over.  
 


