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Beste de ouder(s)/ verzorger(s),

Welkom op school
Vandaag is het nieuwe schooljaar weer
begonnen. Na 6 weken vakantie, hopen we dat
iedereen is uitgerust en weer zin heeft in een
nieuwe uitdaging in het nieuwe schooljaar.
We zijn blij dat alle scholen weer volledig open
mogen.

Corona update
Voor de zomervakantie hebben we gemerkt dat de
manier waarop we omgaan met het coronaprotocol
goed werkt om nu weer volledig open te kunnen.
Om enige duidelijkheid te houden, hanteren we zo
veel mogelijk dezelfde afspraken als voor de
zomervakantie. Mocht er in de loop van de periode
iets veranderen, dan hoort u dit natuurlijk tijdig van
ons.
We moeten de komende tijd ons nog houden aan de volgende maatregelen.
• Tussen leerlingen hoeft geen 1,5 meter afstand te worden bewaard.
• Tussen alle volwassenen dient 1,5 meter afstand te worden bewaard.
• De school zorgt ervoor dat leerlingen vaak hun handen wassen en/of ontsmetten.
• Leerlingen met verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn)
mogen naar school. Zij blijven wel thuis bij koorts, benauwdheid of veel hoesten. En ook hier
geldt: bij twijfel blijf je thuis. (Zie de beslisboom in de bijlage, hiermee kunt u zelf bepalen of
uw kind naar school kan of thuis moet blijven).
Mocht na het raadplegen van de beslisboom nog twijfelen dan kunt u altijd contact opnemen
met school.
• Brengen en halen van leerlingen.
Ouders blijven buiten het plein en houden ook daar 1,5m afstand onderling. De schooldeur
gaat om 8.15 uur open en de leerlingen mogen dan naar binnen en lopen direct naar hun
eigen klas. De les start om 8.30 uur
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Vervanging
Als een leerkracht afwezig is door ziekte, zijn er maar beperkte mogelijkheden tot
vervanging.
Mocht er geen vervanging beschikbaar zijn, dan wordt de eerste dag de groep verdeeld over
de andere groepen. Mocht er dan nog geen vervanger beschikbaar zijn dan zal de groep
thuisblijven. U zult in dat geval worden geïnformeerd via een spoed bericht op Mijnschool

Bewegingslessen
Dinsdag 24 augustus beginnen de gymlessen
weer.
Graag de gymkleren meenemen naar school.
Voor de gymtijden verwijzen we u naar de
jaarinfo IKC De Noordster

Kanjertraining.
Woensdag 25 augustus heeft het team de eerste
bijeenkomst van de Kanjertraining. Deze training begint om
13.00 uur. Hierdoor zijn woensdag de leerlingen om 12.00
uur vrij.
De Kanjertraining leert kinderen respectvol met zichzelf,
elkaar en de school om te gaan. Van ouders en leerkrachten
wordt verwacht dat zij - als zich problemen voordoen oplossingen zoeken waar iedereen wat aan heeft en dat zij
niet handelen uit irritatie, angst of onverschilligheid.
In de bijlage vindt u de beslisboom, coronaprotocol basisonderwijs (18-08-2021), stappenplan bij
geen inval en de kalender van het schooljaar 2021-2022. Per gezin hebben de leerlingen vandaag een
exemplaar mee naar huis gekregen

We hopen dat we er dit nieuwe schooljaar weer een mooie en leerzame tijd van kunnen maken met
de leerlingen.
Met vriendelijke groet,
Namens het team van De Noordster
Margriet Visser, directeur.

