Vrijdag 27 augustus 2021

Startbrief

38e jaargang

We gaan weer van start!
Beste ouder(s) en/of verzorgers,
De zomervakantie loopt ten einde en het nieuwe schooljaar staat voor de deur. Wij
hopen dat iedereen heeft genoten van een welverdiende vakantie in goede gezondheid.
We hebben allemaal de wens dat dit schooljaar zo normaal mogelijk zal verlopen en dat
we de corona-perikelen achter ons kunnen laten. Nu nog even samen genieten met de
kinderen van het laatste weekend.
Na een week van voorbereiden zijn wij, het team van de Meeuwenberg, klaar voor de
start. Wij kijken ernaar uit alle kinderen en ouders aanstaande maandag weer te
ontmoeten!
In deze startbrief treffen jullie de eerste benodigde informatie aan voor de start van het
schooljaar. Eind volgende week krijgen de oudste kinderen de activiteitenkalender en de
schoolgids van dit schooljaar mee naar huis.
Ik wens jullie, het team en in het bijzonder de kinderen een prachtig, leerzaam en
gezellig schooljaar toe!
Een hartelijke groet, mede namens het team,
Krijn van Dijk

Coronamaatregelen
Hieronder leest u de coronamaatregelen die gelden bij de start van het schooljaar.
Afhankelijk van het beleid vanuit het ministerie wordt dit beleid gedurende het schooljaar
aangepast. Een aantal punten blijven ongewijzigd, maar gelukkig kunnen we ook een
aantal maatregelen afschalen. In de bijlage bij deze startbrief hebben we ook de nieuwe
beslisboom toegevoegd.
Brengen kinderen
➢

➢

➢

➢

Alle kinderen gaan vanaf 8.20 uur direct naar binnen. Er wordt dus voor
schooltijd niet gespeeld op het plein. Kinderen worden bij de deur van de klas
ontvangen door de leerkracht. De lessen starten om 08.30 uur.
De kinderen van groep 3 t/m 8 betreden zelfstandig het voorplein en gaan
zelfstandig naar binnen. Ouders blijven op de parkeerplaats voor ‘Ons Gebouw’ en
nemen daar afscheid van hun kind(eren). De kinderen van groep 3 t/m 8 steken
dus zelf over.
De kinderen van groep 1-2 worden door hun ouders naar de buitendeur van de
klas gebracht. Buiten wordt er afscheid genomen en de kinderen gaan zelfstandig
naar binnen. Dat ging vorig schooljaar hartstikke goed! De ouders verlaten zo snel
mogelijk het plein, zodat het daar niet te druk wordt.
Voor ouders die het binnenplein betreden geldt, de inmiddels bekende, looproute.
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Ingangen per groep
Groep 1-2a: ingang bij de
directiekamer
Groep 1-2b: ingang bij de klas
Groep 1-2c: ingang bij de klas

Groep
Groep
Groep
Groep

3: hoofdingang
3/4: hoofdingang
4: ingang bij de klas
5: ingang binnenplein

Groep 6: ingang bij groep 12b
Groep 7: ingang bij de klas
Groep 8: ingang binnenplein

Eindtijden
Vorig schooljaar werkten we met gespreide eindtijden om de drukte op het kerkplein te
reguleren. Deze maatregel schaffen we af: Alle kinderen zijn om 14:30 uur uit.
Informatieavond
In week 37 staan de informatieavonden gepland. Deze gaan door. Per groep worden er
twee momenten gepland: één moment aan het einde van de middag en één moment ’s
avonds. Ouders kunnen zich via Parro inschrijven voor deze momenten.
➢
➢
➢

Er is één ouder per gezin welkom.
Kinderen mogen niet mee.
Er is ruimte voor maximaal 12 ouders per moment.

Thuisblijfregels
Kinderen met verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en
keelpijn) mogen vanaf 12 juli 2021 weer naar school. Zij blijven wel thuis bij koorts,
benauwdheid of veel hoesten. Ook hier geldt: bij twijfel blijf je thuis. Wij attenderen u
op de beslisboom in de bijlage van deze nieuwsbrief. Hiermee kunt u zelf bepalen of uw
kind naar school kan of thuis moet blijven.
Test en quarantainebeleid bij besmettingen in de groep
Bij een besmetting in de groep nemen wij contact op met de GGD. Met de GGD bepalen
wij of de groep in zijn geheel of gedeeltelijk in quarantaine moet. Voor kinderen die
immuun zijn, zie beslisboom, geldt dat zij (bij geen klachten) in principe naar school
mogen. Wel is het advies dat zij zich, net als hun klasgenoten, laten testen op dag 5 ná
het laatste contactmoment met de besmette persoon. Of het organisatorisch gezien ook
mogelijk is dat kinderen die immuun zijn naar school kunnen, bekijken we als de situatie
zich voordoet.
Traktaties
De maatregelen dat alleen voorverpakte traktaties zijn toegestaan komt te vervallen. De
kinderen trakteren alléén in hun eigen klas en gaan dus niet ‘de klassen rond’. De
kinderen krijgen van meester Krijn een mooie kaart met daarop de felicitaties van alle
juffen en meesters.
We zagen het afgelopen jaar het aantal cadeautjes dat werd uitgedeeld door jarigen
toenemen. Dit als ‘verpakte’ vervanging van een ‘eetbare’ traktatie. Nu een (eventuele)
zelfgemaakte, eetbare (bij voorkeur gezonde) traktatie weer is toegestaan, mogen er
géén cadeautjes meer worden getrakteerd.
Ouders in de school
Aanwezigheid van ouders in de school is weer toegestaan, mits de geldende afstand- en
hygiënemaatregelen worden toegepast. Gesprekken mogen, alleen op afspraak, weer op
school plaatsvinden.
Wij begrijpen heel goed dat ouders (van met name de jongste kinderen) graag een kijkje
willen nemen in de groep van hun kind. Dat is niet alleen heel leuk, maar die
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betrokkenheid draagt bij aan het schoolplezier van uw kind. De komende week
overleggen de leerkrachten van groep 1-2 hoe we dit veilig en conform de huidige
maatregelen, kunnen organiseren.
Wilt u bij de gymzaal en bij het ophalen en brengen rondom het zwemmen buiten even
wachten op uw kind(eren)?
Hoofdluiscontrole
Al een lange periode zijn de kinderen niet op hoofdluis gecontroleerd op school. We
kunnen dit de komende periode nog niet doen. De verantwoordelijkheid voor
hoofdluiscontrole ligt dus bij de ouder(s)/verzorger(s). Mocht u onverhoopt bij uw kind
hoofdluis of neten constateren, wilt u dan a.u.b. de school op de hoogte stellen?

Schooltijden
Zoals bekend werken we per ingang van het schooljaar 2021-2022 met een
continurooster. De schooltijden zijn als volgt:
Groep 1 t/m 4

08:30 – 14:30 uur
vrijdagmiddag vrij
woensdag: 08:30 – 12:15 uur

Groep 5 t/m 8

08:30 – 14:30 uur
woensdag: 08:30 – 12:15 uur

Gymrooster
Juf Geke is onze vakleerkracht bewegingsonderwijs. Zij geeft dit schooljaar zowel op
maandag als ook op vrijdag les aan de groepen 3 t/m 8. Één keer in de maand verzorgt
zij ook de gymlessen op woensdag voor de groepen 1-2. De gymlessen worden verzorgd
in de sporthal van “De Oldenburg”. De gymlessen zijn als volgt ingedeeld:
1-2 A
1-2 C

Woensdag
Woensdag

09.15 – 10.00
08.30 – 09.15

1-2 B

Woensdag

10.00 – 10.45

3

Maandag

13.45 – 14.30

3-4*

Maandag

13.00 – 13.45

4*

Maandag
Vrijdag
Maandag
Vrijdag
Maandag
Vrijdag

12.15
08.30
09.15
10.00
10.00
10.45

7

Maandag
Vrijdag
Maandag
Vrijdag

10.45
13.45
08.30
13.00

5
6

–
–
–
–
–
–

13.00
09.15
10.00
10.45
10.45
11.30

8

–
–
–
–

11.30
14.30
09.15
13.45

Groep 3 heeft één gymles in de zaal. Op vrijdag gaat groep 3 schoolzwemmen. Zo komen
de kinderen toch aan hun twee lesuren bewegingsonderwijs per week.
Groep 3-4 gymt maandag als afzonderlijke groep. Op vrijdag gymmen de leerlingen van
leerjaar 4 samen.
Let op. Groep 8 gymt komende maandag nog niet. Ook de groepen 1 en 2 gymmen deze
week nog niet.
Gymkleding verplicht
Onze leerlingen gymmen in zaalsportkleding wat passend bij de leeftijd. In de hogere
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groepen spelen we ook hockey en zaalvoetbal. Daarom graag zaalsportschoenen en in dit
geval geen balletschoentjes. A.u.b. geen zwarte zolen: die veroorzaken zwarte strepen
op de (dure!) gymvloer. Kleuters verwisselen alleen hun schoenen en doen een tshirt/trui uit.
Lange haren graag vast met een strikje of elastiekje, enz. Sieraden mogen niet tijdens de
gymles gedragen worden. Met al deze “voorschriften” willen wij kinderleed voorkomen.

Fietsen
Het liefst houden we zoveel mogelijk vierkante meters speelruimte over op ons
plein. Wilt u uw kind zoveel mogelijk achterop uw eigen fiets, per auto of
anders lopend naar school laten gaan? De kinderen uit groep 7 en 8 parkeren
hun fiets op het pleintje achter ‘Ons Gebouw’. Willen de ouders uit groep 7 en 8 dit met
hun kinderen bespreken?

Parkeren kerkplein
Gezien de drukte voor en na schooltijd op het kerkplein, zijn de
parkeerplaatsen op het kerkplein uitsluitend bestemd voor gebruikers en
gasten van ”Ons Gebouw", de auto's van collega’s van De Meeuwenberg en
voor de fietsen van de leerlingen van groep 7 en 8. Hierdoor is het voor ouders en
verzorgers niet langer mogelijk om hun auto voor of na schooltijd te parkeren op het
kerkplein. Dit omwille van de veiligheid van iedereen! Uiteraard is incidenteel, kort
parkeren (voor bijvoorbeeld schoolzwemmen, kinderen ophalen/ terugbrengen etc.)
onder schooltijd natuurlijk wel mogelijk.

Juf Aliejan
Graag uw aandacht voor het heugelijke feit: Juf Aliejan viert dit
schooljaar haar jubileum. En wat voor een jubileum! Zij werkt dit jaar 40
jaar in het onderwijs. Al die jaren is zij een gewaardeerd teamlid bij De
Meeuwenberg. Een geweldige mijlpaal! Iets waar wij (en juf Aliejan ook
natuurlijk 😊) heel trots op zijn!
Vanmiddag hebben we tijdens een teamborrel juf Aliejan al een beetje in het zonnetje
gezet. We hadden meester Nelis (hij heeft ‘tig-jaar’ met juf Aliejan samengewerkt) ook
uitgenodigd. Hij bracht een loflied uit ter ere van haar jubileum. Een lied, boordevol
anekdotes. Een mooie ode!
Rondom en tijdens de startavond vieren we ook met de kinderen en ouders juf Aliejans
jubileum. U ontvangt daar komende week meer informatie over.
Aliejan, nogmaals van harte gefeliciteerd met het bereiken van deze mijlpaal!!!

TSO
Zoals bekend werken wij vanaf dit schooljaar met een continurooster. Alle
kinderen lunchen gezellig op school. Wij vragen voor de TSO een vrijwillige
bijdrage van €35,- per schoolgaand kind voor het hele schooljaar. Dat is
omgerekend ongeveer 25 cent per (lange) schooldag, per leerling. Ter
vergelijking: voorheen kostte het overblijven €1,50 per kind, per keer.
Met deze vrijwillige bijdrage kunnen wij dagelijks drie TSO-ouders inzetten en zo de
pauzetijden van de leerkrachten organiseren. Daarnaast springen collega’s met
ambulante taken (onderwijsassistenten, directie, ib) bij om de overige pauzetijden te
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realiseren.
U ontvangt volgende week een betaalverzoek voor de vrijwillige bijdrage. Het is mogelijk
om de bijdrage in termijnen te betalen.

Privacy-voorkeuren
Elk schooljaar kunt u de privacy-voorkeuren voor uw kind(eren) aanpassen.
Dat doet u in Parro. Het aanpassen van de voorkeuren kan t/m 10-092021. U geeft toestemming, tenzij u de voorkeuren voor bovengenoemde
datum wijzigt. Wilt u de privacy voorkeuren bekijken en desgewenst
aanpassen? Ga naar het groepenscherm -> ‘privacy voorkeuren’ -> geef per kind aan
wat de voorkeuren zijn, via de stipjes op het potlood achter het kind.

Ouderportaal
In het ouderportaal vindt u alle belangrijk persoonsgegevens van het
gezin zoals deze bekend zijn op school. Wilt u controleren of wij nog
steeds beschikken over de juiste gegevens? Bij het inlogportaal van
Parro kunt u het ouderportaal openen.
U kunt zelf de gegevens aanpassen. De door u aangebrachte wijzingen
komen eerst bij Maarten (onze conciërge en administratief medewerker)
terecht. Hij past het dan aan. De wijzingen worden dus later pas
zichtbaar in het ouderportaal.

Hieperdepiep hoera!!
De komende weken zijn er veel ‘Meeuwenbergers’ jarig. Alvast van harte
gefeliciteerd allemaal! Wij wensen jullie een supergezellige, onvergetelijke
verjaardag!
Joey
Joab
Juf Carla
Teun
Joris

7 jaar
6 jaar
5 jaar
8 jaar

Liana
Sjors
Cas
Jort
Thije

8
5
9
9
7

jaar
jaar
jaar
jaar
jaar

Sky
Isa
Phileine
Chloë
Lieve

5 jaar
10 jaar
5 jaar
10 jaar
6 jaar

Datum

Activiteit

30-08
10-09
11-09
Week 37
17-09

Eerste schooldag
Startavond
Polenwandeltocht
Informatieavonden
Nieuwsbrief 1
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