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Nieuwsbrief augustus 2021 
 

 

BESTE OUDER(S)/VERZORGER(S), 
 

De zomervakantie is (bijna) voorbij!  
Wij mogen vanaf maandag a.s. weer naar school.  
 
In deze uitgebreide nieuwsbrief leest u alle 
belangrijke informatie. 
 

Corona 

Wij blijven de richtlijnen van het RIVM en de 
overheid volgen. Zo blijven wij ons houden aan de 
basisregels. 
 

Voor het primair onderwijs geldt dat alle kinderen 
alle dagen naar school gaan. Ook geldt dat kinderen 
onderling geen 1,5 meter afstand hoeven te houden 
tot elkaar. Leerkrachten en andere volwassenen 
binnen de school houden wel 1,5 meter afstand tot 
elkaar. 
 

De richtlijnen 

Zoals voor de gehele samenleving, blijven de 
algemene richtlijnen van het RIVM ook voor scholen 
van toepassing. Dat betekent: 
- Volwassenen (ouders, stagiaires, hulpverleners) 
houden altijd 1,5 meter afstand tot elkaar. Bij het 
hek geldt ook de 1,5 meter afstand tussen 
volwassenen onderling. Houd u a.u.b. rekening met 
elkaar!  
- Iedereen wast vaak de handen. 
- Bij klachten blijf je thuis en laat je je testen. 
 
Het is dus belangrijk om blijvend alert te zijn op de 
maatregelen en de medewerkers van De Schakel 
zullen erop toezien dat de regels ook worden 
toegepast. Als we dat met elkaar doen, maakt dat de 
uitvoering makkelijker.  
Bij deze nieuwsbrief ontvangt u ook de laatste 
beslisboom bij klachten. 
 
 

 

ORGANISATIE EN INHOUD VAN HET 
ONDERWIJS 

 
Pauze na schooltijd 
Door het continurooster hebben alle leerkrachten 
beperkt pauze. Hier hebben ze uiteraard wel recht 
op. Daarom heeft het team om 14.00 uur, na 
schooltijd, gezamenlijk een pauzemoment. Vanaf 
14.30 uur zijn de leerkrachten weer bereikbaar. 
 

Contact met de leerkracht 

Als u contact wilt met de leerkracht van uw kind, 
kunt u hen voor of na schooltijd bellen. Uiteraard 
kan dit ook via de mail en Parro. 
In Parro bent u inmiddels aan de nieuwe groep 
gekoppeld. Mochten uw gegevens niet meer 
kloppen, geef de aanpassing dan door aan: 
administratie@kbsdeschakel.nl  
 

Privacy voorkeuren 

In verband met de privacy van uw kind vragen wij u 
ons kenbaar te maken of wij foto’s van uw kind 
mogen plaatsen op Parro, in de nieuwsbrief, in de 
schoolgids, op social media en op de website.  
Binnen Parro kunt en moet u ZELF uw voorkeuren 
aangeven en/of wijzigen. Deze functie staat nu 
‘open’ tot 30 september. Daarna gaat deze functie 
op slot. Mocht u daarna nog voorkeuren willen 
wijzigen, mag u dit doorgeven aan de 
groepsleerkracht. 
 

Zorg 

De externe partners zijn welkom in het 
schoolgebouw in overleg met de directeur. Op De 
Schakel zitten kinderen die extra hulp krijgen van 
een ambulant begeleider, logopediste of dyslexie-
specialist. Deze hulp zal gewoon doorgang vinden. 
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Triage toepassen 

Wij blijven alle bezoekers bij binnenkomst checken 
op Corona gerelateerde klachten. Bij de ingang van 
de school vragen wij iedereen die de school bezoekt 
zich te registreren en de vragenlijst in te vullen (met 
uitzondering voor onze eigen leerlingen en 
medewerkers).  

 
Ouders in de school / brengen & 
halen  
Uiteraard dienen we de gezondheidsrisico’s voor 
leerlingen, ouders en leerkrachten te beperken. 
Vandaar dat we het volgende blijven hanteren: 
 

Wij willen ouders (nog) niet toelaten op het plein en 
in de school bij de haal- en brengmomenten om 
8.20u en 14.00u. 
Kinderen hebben een grote mate van zelfstandigheid 
laten zien sinds het moment dat zij zelfstandig de 
school in gingen. Dat houden we er graag in. Het 
geeft de kinderen en leerkrachten rust en de lessen 
starten direct om 8.30u.   
Ouders van nieuwe kleuters mogen de eerste 5 
dagen wel mee naar binnen. 
 
Alle kinderen komen via de buitendeuren van hun 
eigen lokaal, mits deze een buitendeur heeft, naar 
binnen.  
Groep 7 en 7/8 gebruiken de hoofingang, groep 1/2A 
en 1/2B de kleuteringang en groep 1/2C de 
BSOingang. 
 

Op dit moment mogen ouders de school in komen in 
overleg met de groepsleerkracht op afgesproken 
momenten.  
Uiteraard bent u alleen welkom mits u geen corona 
gerelateerde klachten heeft.  
 
Informatiemiddag & driehoeksgesprekken 
In de 2e en 3e schoolweek zijn de 
informatiemiddagen op school. U wordt daarvoor 
uitgenodigd op school.  
 
Vanaf de 3e t/m de 5e schoolweek vinden er 
gesprekken plaats op school.  

Jassen en tassen  
De jassen en de tassen worden aan de eigen kapstok 
gehangen.  
 

Gymmen 
Er mag binnen gymles worden gegeven. De groepen 
hebben op de volgende dagen les in de zaal: 
 
Donken: 
Groep 1-2 en groep 3: gymmen in het speellokaal in 
de school en kunnen hier de gehele week gebruik 
van maken. 
Groepen 4 t/m 8: gymmen in de gymzaal aan de 
Steenhouwersdonk. 
Groep 4-5: woensdag  
Groep 6: maandag 

Groep 7: maandag 

Groep 8: donderdag 
 
Hoeven: 
Groep 1-2A, B en C: woensdag 

Groep 3A: vrijdag  
Groep 3B: maandag  
Groep 4: maandag 

Groep 5: maandag 
Groep 6A: vrijdag 
Groep 6B: maandag 
Groep 7: vrijdag 

Groep 7-8: maandag 

Groep 8: vrijdag 
 
Van de leerkracht krijgt u de tijd te horen. Tevens 
hoort u via de leerkracht wanneer de kinderen de 
buiten gymles hebben. In de eerste schoolweek is er 
nog geen gym, tenzij anders door de leerkracht via 
Parro wordt gecommuniceerd.  
 

Traktatie  
In overleg met de leerkracht mag uw kind trakteren 
op zijn/haar verjaardag. De traktaties graag bij 
voorkeur voorverpakt. Er is geen mogelijkheid om de 
klassen langs te gaan. 
 

 



 

 

- voor groep 1 zijn het kennismakingsgesprekken 
met de leerkracht en ouders,  
-voor groep 2 zijn het startgesprekken met de 
leerkracht, het kind en ouders en 
- voor groep 3 t/m 8 zijn het driehoeksgesprekken 
tussen de leerkracht, het kind en ouders.  
 
U ontvangt via Parro een uitnodiging. 
 

Mondkapjes 

Mondkapjes zijn niet meer verplicht maar mogen 
uiteraard gebruikt worden. 

 
Hygiëne  
De school zal de extra hygiëne maatregelen 
doorzetten. In iedere groep staat er een pompje met 
zeep. We zullen de kinderen meerdere malen per 
dag vragen hun handen te wassen, denk aan bij 
binnenkomst op school, voor het eten en drinken of 
na het buitenspelen.  
Zeer regelmatig zullen wij de deurklinken reinigen. 
Ook de toiletten worden vaker gereinigd. Tevens 
staan er bij de ingangen van de school 
desinfectiezuilen voor volwassenen die onze school 
inkomen (deze is niet bedoeld voor de leerlingen).  
 

Vragen?  

Heeft u na het lezen van deze brief nog vragen, of 
zijn er onduidelijkheden?  
Spreek ons komende week aan op het plein, stuur de 
berichtje via Parro of mail ons. 
 
Namens het hele team van De Schakel en Fris!  
wensen wij iedereen een mooi schooljaar toe! 
 
Vriendelijke groet, 
 

Martijn de Glopper 
locatiedirecteur Rederijkershoeve  

m.deglopper@veluwseonderwijsgroep.nl 
 
Chantal de Grutter 
locatiedirecteur Muntersdonk 

c.degrutter@veluwseonderwijsgroep.nl 

 
Hoofdluis controle 

Dit schooljaar gaan we (nog) geen hoofdluis controle 
uitvoeren op school. Wij vragen u daarom uw 
kind(eren) zelf goed te controleren. Mocht u luizen 
of neten aantreffen, meld dit dan bij de 
groepsleerkracht. 
 

Belangrijke data 

Volgende week mag u van ons de jaarkalender 
verwachten met daarop alle activiteiten. Zoals u 
begrijpt, worden alle activiteiten onder voorbehoud 
gepland. Bij elke activiteit zullen wij vooraf bepalen 
of de activiteit kan plaatsvinden of geannuleerd 
dient te worden. Voor de zomervakantie zijn de 
studiedagen gecommuniceerd.  
 

Bijzondere activiteiten 

Over 2 weken vieren we met elkaar de start van het 
schooljaar tijdens de startviering. Op dit moment 
onderzoeken we of dit op school of in de Drie 
Ranken zal plaatsvinden. 
 
Halverwege september gaan ook alle groepen ( 1 
t/m 8) op schoolreis. De groepen gaan naar de 
bestemmingen van april 2020. 
 

Informatiemiddag 
Aan het begin van het schooljaar is er altijd een 
informatiemoment waarop de leerkracht de 
belangrijkste zaken van het nieuwe leerjaar met u 
deelt. Dit jaar wordt dit op twee middagen tussen 
15.00-17.00 uur gepland waarop u zich vooraf moet 
inschrijven. Meer informatie hierover volgt volgende 
week. 
Op locatie Hoeven is dat op woensdag 8 en 
donderdag 9 september  
Op locatie Donken is dat op donderdag 9 en 
maandag 13 september.  
U komt samen met uw kind(eren) naar school. Uw 
kind(eren) zal u zijn of haar groep laten zien en u 
vertellen over belangrijke zaken.  
 

 


