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SCHOOLJAAR 2020-2021   Augustus 2020 

 

 

 
Vanuit het Team 
Een nieuw schooljaar staat voor de deur. Afgelopen week is er al hard gewerkt om de groepen in te 
richten voor het nieuwe schooljaar. De groepen 1 t/m 4 hebben nieuw meubilair. Hier zijn we heel 
blij mee. We starten dit schooljaar met 417 leerlingen verdeelt over 17 groepen. 
 
Er zijn nog een aantal wijzigingen binnen het team: 

• Juf Patricia is aankomende half jaar intern begeleider van de groepen 5 t/m 8. Zij vervangt juf 
Lianne, die met zwangerschapsverlof is. 

• Juf Patricia wordt in groep 6a vervangen door meester Maarten. 

• Juf Christa is samen met juf Agnes aankomend schooljaar de juf van groep 3a. 

• Meester Dietrich zal aankomende periode nog niet aanwezig zijn op school. 

• Juf Martine wordt vervangen door juf Aniek. Zij zal wel een aantal dagdelen per week op 
school aanwezig zijn.  

 
Wij hebben er met het gehele team van KBS De Vlieger 2 heel veel zin om er een fantastisch 
schooljaar van te maken.  

 

 

 

 

 
 
Inleverdatum kopij:  
31 augustus 2020 
 
Volgende Vliegernieuws: 
4 september 2020 
 
Centraal telefoonnummer: 
( 038-4210097 / optie 2 
 
www.kbsdevlieger.nl 
directie.vlieger2@catent.nl 
 

 
 
BELANGRIJKE DATA 
   
17 aug.  Eerste schooldag 2020-2021   
24 aug.  Schoolfotograaf 
25 aug.  Schoolfotograaf 
 3 sept.  Studiedag (alle lln. vrij) 
 4 sept.  Studiedag (alle lln. vrij) 
 6 sept.  Start Cito LVS toetsen 
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Start nieuwe schooljaar en Corona 
Aanstaande maandag, 17 augustus, starten wij het nieuwe schooljaar in de groepen. De Corona-
richtlijnen blijven van kracht na de zomervakantie. De aankomende periode vinden er geen 
gezamenlijke bijeenkomsten plaats. De kinderen worden op het schoolplein ontvangen door de 
leerkrachten en zullen buiten de hekken weer worden overgedragen aan de ouders/verzorgers. 
 

Algemeen 
We hanteren de RIVM-richtlijnen. Het blijft cruciaal dat we ons houden aan de basisregels op 
het gebied van hygiëne en dat men thuis blijft met klachten. Er geldt: 
• Tussen leerlingen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden. 
• Tussen personeelsleden en leerling moet zoveel mogelijk 1,5 meter afstand bewaard te 

worden. 
• Tussen personeelsleden onderling moet altijd 1,5 meter afstand bewaard worden. 

 

Aanwezigheid van leerlingen, ouders(s) en externen  
Contact ouders 
Er is in principe geen fysiek contact tussen onderwijspersoneel en ouders/verzorgers. 
Oudergesprekken vinden zoveel mogelijk digitaal plaats, tenzij de leerkracht graag een fysiek gesprek 
wil. Dit is dan altijd na schooltijd, op verzoek van de leerkracht. Mocht er een vraag of opmerking zijn 
die jullie als ouders met de leerkrachten willen delen dan willen we jullie vragen dit in Parro te 
zetten. De leerkracht zal via Parro (of als het nodig is telefonisch) contact met jullie zoeken. 
Echter: We mailen deze brief nog via Parnassys, omdat we hebben gezien dat niet alle ouders 
gekoppeld zijn aan Parro (ook al was dit voor de zomervakantie wel zo). Veel leerkrachten hebben al 
opnieuw een uitnodiging gestuurd om ouders opnieuw te laten koppelen. Lukt dit niet, log dan in via 
talk.parro.com. Je kunt daar inloggen via de bestaande Parro gegevens. Zodra je bent ingelogd, krijg 
je een pop up in beeld en helpt de Parro helpdesk je verder. Lukt het alsnog niet om in te loggen, dan 
kun je mailen naar support@parro.com. Zodra we zien dat alle ouders weer gekoppeld zijn aan Parro, 
zal dat ons communicatiemiddel gaan worden.  
 
Inzet onderwijsassistent 
Juf Helen-Louise en juf Esther zullen weer volledig hun taken als onderwijsassistenten oppakken.   
 
Inzet externen 
Externe hulp, zoals fysio en logopedie, zal weer in de school plaats vinden.  
 

Organisatie 
Halen en brengen 
Het halen en brengen zal op dezelfde manier voortgezet worden als voor de zomervakantie. De deur 
gaat om 8.15 uur open. U kunt uw kind tot het hek van het schoolplein of bij de overige aangewezen 
ingangen brengen. Let op: kijk goed op de plattegrond welke in- en uitgang uw kind moet gebruiken 
nu het in een nieuwe groep zit. 
 
De groepen 6 t/m 8 gaan tussen 8.15 – 8.30u zelfstandig naar binnen. Het is de bedoeling dat zij 
meteen naar binnen gaan zodra ze op het schoolplein komen, zodat er voldoende ruimte is om 
andere groepen op te vangen. De groepen 6 t/m 8 gaan via het pad tussen de heg en de pannakooi, 
de linkeringang en de linkertrap naar hun lokaal (zie gele route in plattegrond).  
 
Om 14.15 uur kunt u uw kind weer ophalen. Wij vragen u om verdeeld buiten het schoolplein te gaan 
staan, zodat u 1,5 meter afstand kunt houden van andere volwassenen. Wanneer uw kind bij u is, 
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vragen wij u om direct weer te vertrekken. Verder vragen wij u om rekening te houden met 
onderstaande punten: 

• Ouders en verzorgers mogen tijdens het halen en brengen dus niet op het schoolplein komen 
of in de school.  

• Jonge kinderen worden door maximaal één volwassene gebracht of opgehaald. Daarnaast 
vragen we u om kinderen die zelfstandig naar school kunnen, alleen naar school te laten 
gaan.  

• Kom zoveel mogelijk lopend of met de fiets. De fietsen van de groepen 8 moeten achter het 
fietsenhok gezet worden.  

• Personeel staat buiten om het halen en brengen in goede banen te leiden (vooral bij jonge 
kinderen).   

 
Ingangen 
We zullen de vijf ingangen blijven gebruiken; twee hoofdingangen, twee achteringangen, ingang BSO. 
De groepen zijn verdeeld over de ingangen op basis van de plek waar hun klas zit.  
 

Ingang Groepen 

Linker hoofdingang 5A, 6A, 6B, 7A, 7B, 7C 
8A, 8B 

Rechter hoofdingang 1/2A, 1/2B, 1/2D 

Linker achteringang (bij 
groepen 3) 

3A, 3B 

Rechter achteringang 
(bij groep 5B) 

5B 

Ingang BSO 4A, 4B, 1/2C 

 
De eerste dagen zullen we goed in de gaten houden  
hoe het brengen en halen gaat en zo nodig  
aanpassingen doen in  
de regels.  
De leerlingen weten misschien niet  
allemaal in welk lokaal ze zitten,  
hebben we op de laatste pagina een 
plattegrond van de boven- en  
benedenverdieping toegevoegd.  

 
 

Gezondheid 

Bezetting 
Wanneer een leerkracht klachten heeft waardoor hij of zij thuis moet blijven, zal er geen onderwijs 
zijn voor deze groep. Er is dan ook geen noodopvang beschikbaar.  
 
Thuisblijf regels – gezondheid leerlingen 
De Vlieger past de adviezen en richtlijnen van het RIVM toe. Specifiek zijn er de volgende 
maatregelen van kracht: 

• Een leerling met de volgende (luchtweg)klachten blijft thuis: 

o Neusverkoudheid. 

o Hoesten. 

o Moeilijk ademen/benauwdheid. 

o Tijdelijk minder ruiken en proeven. 

o Een leerling met koorts boven 38 °C blijft thuis. 

Zelf naar 

binnen: 

6A, 6B,  

7A, 7B,  

8A, 8B, 8C 

                 5B 

 

1/2A                  1/2B                       1/2D 

3A, 3B 5A 

4A, 

4B, 

1/2C 

fietsenhok 
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• Als iemand in het huishouden van de leerling koorts boven 38 °C en/of benauwdheidsklachten 

heeft, blijft de leerling ook thuis.  

• Als iedereen binnen het huishouden 24 uur geen klachten heeft, mag de leerling weer naar 
school.  

• Als iemand in het huishouden van de leerling getest is voor COVID-19 en een positieve uitslag 
heeft, moet de leerling wachten tot die persoon 24 uur klachtenvrij is en dan 14 extra dagen 

thuisblijven. 

• Leerlingen die behoren tot een risicogroep (of van wie gezinsleden tot een risicogroep 
behoren) kunnen worden vrijgesteld van fysiek onderwijs. Overleg dit wel even met de 
directie.   

 

Kinderen 4 - 6 jaar met neusverkoudheid mogen naar school 
Kinderen van 4 tot 6 jaar mogen met een neusverkoudheid of langdurige snotneus naar groep 1 of 2 
van de basisschool. Dit geldt niet als: 

• Kinderen contact hebben met iemand met een bevestigde COVID-19 infectie en daarover zijn 
geïnformeerd door de GGD.  

• Er een volwassene in het gezin van het kind klachten heeft die kunnen wijzen op het nieuwe 
coronavirus. Dan moet het kind thuisblijven en is het belangrijk om het kind te testen.  

 
Quarantaineregels na vakantie in oranje en rode landen: 
Ouders, leerkrachten en overig onderwijspersoneel moeten na een vakantie in een oranje of rood 
land ook thuisblijven en mogen niet op school of op het schoolplein komen. Voor eventueel halen en 
brengen van kinderen zullen ze anderen moeten vragen. 
De quarantaine geldt voor iedereen boven de 12 jaar. Kinderen van 4 tot en met 12 jaar mogen wel 
naar school, kinderopvang (waaronder buitenschoolse opvang) en aan sportactiviteiten deelnemen, 
tenzij zij gezondheidsklachten hebben. (bron: 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-scholieren-en-studenten-
kinderopvang-en-onderwijs/basisonderwijs-en-speciaal-onderwijs) 
 

 
Overige punten 

Omdat het best een organisatie is om alles volgens de richtlijnen te laten verlopen willen we u en de 
kinderen het volgende vragen:  
· Bij de jongste kinderen, trek kleding aan die uw kind zelf aan en uit kan trekken zodat we het 

fysieke contact met de leerkrachten kunnen beperken.  
· Gym zal tot 1 september in ieder geval nog buiten plaats vinden. 
· Wanneer kinderen jarig zijn, mogen ze trakteren op voorverpakte traktaties. Ouders mogen 

helaas nog niet aanwezig zijn bij de viering.   
· Geef uw kind eten en drinken mee in bakjes en bekers die ze zelf goed open kunnen maken. 
· Laat uw kind goed de handen wassen voordat ze op school komen. 
· Luizencontroles worden niet op school gedaan. Wij verzoeken u regelmatig de haren van uw 

kind(eren) te controleren op luizen.  
 
 

Informatieavond  
Op donderdag 10 september staat de informatieavond gepland. We zullen hierbij niet fysiek bij 
elkaar komen, hoe jammer we dat ook vinden. Er zijn veel digitale mogelijkheden om dit te 
organiseren, zodra dit meer vorm heeft gekregen, zult u hier een uitnodiging voor ontvangen.  

 
 
  

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-scholieren-en-studenten-kinderopvang-en-onderwijs/basisonderwijs-en-speciaal-onderwijs
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-scholieren-en-studenten-kinderopvang-en-onderwijs/basisonderwijs-en-speciaal-onderwijs
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Kalender  
De kalender staat vanaf dinsdag in Parro. We kunnen wel alvast melden dat de schoolfotograaf in 
de tweede week komt, op maandag 24 en dinsdag 25 augustus. Meer informatie hierover volgt 
z.s.m.  
 
Van harte welkom!  

Dit schooljaar start er een grote groep nieuwe leerlingen bij ons op 
school, zowel kleuters als leerlingen in de hogere groepen. Alle 
nieuwkomers heten wij van harte welkom en wensen iedereen een 
hele fijne tijd bij ons op KBS De Vlieger 2! 
 

 
 
 

 

 
 
 


