
 
 
Arnhem, 3 september 2021 
 
 
Aan de ouders/verzorgers, 
 
 
De vakantie zit er bijna op. Wij hopen dat iedereen een fijne vakantie heeft gehad en dat de kinderen 
zin hebben om (weer) naar school te gaan. Een nieuw schooljaar is altijd leuk en spannend. Niet alleen 
voor u en de kinderen, maar ook voor ons! 
 
Wij hopen op een jaar dat, wat betreft de coronamaatregelen, rustiger verloopt dan de vorige twee 
schooljaren. Wij volgen de protocollen die voor het basisonderwijs zijn gemaakt. De laatste versie van 
het landelijke protocol coronamaatregelen is verschenen op 31 augustus 2021. 
 
Om de start van het nieuwe schooljaar in goede banen te leiden, delen wij onderstaande informatie. 
 
Voorzorgsmaatregelen 
Het blijft van belang dat we ons houden aan de basisregels 

• Volwassenen houden 1.5 meter afstand tot elkaar; voor de kinderen geldt dit niet. 

• Iedereen reinigt regelmatig zijn/haar handen 

• Hoesten en niezen in de elleboog 

• We schudden geen handen 

• We hebben extra aandacht voor hygiëne en schoonmaak 

• We gebruiken papieren zakdoekjes 

• We zetten regelmatig de ramen open, om de ruimtes extra te kunnen ventileren.  
 
Halen en brengen 
Omdat volwassenen onderling de 1.5 meter in acht moeten nemen kunnen we, gezien het grote 
aantal ouders, u nog niet toelaten op het schoolplein en in het schoolgebouw. Het halen en brengen 
van de kinderen gaat op dezelfde wijze als voor de vakantie. 
 
Voor de school en op het schoolplein is een rood-witte lijn aangebracht. U wordt vriendelijk verzocht 
om uw kind tot daar te brengen en meteen weer weg te gaan om drukte te voorkomen. De kinderen 
uit de groepen 3 t/m 8 lopen binnen deze markering rechtstreeks naar hun klaslokaal.  
De leerlingen uit de groepen 1/2 gaan via de zij-ingang (poort bij het schors) rechtstreeks via het 
schoolplein naar binnen.  Alle kinderen worden binnen opgevangen door  hun leerkracht. 
De schooldeuren zijn vanaf  8.15 uur geopend.  
Bij het ophalen van uw kind(eren) wordt u wederom verzocht om buiten het hek (achter de 
markering) plaats te nemen. 
Als er buiten schooltijd toch fysieke afspraken met ouders echt noodzakelijk zijn, dan worden de 
algemene maatregelen m.b.t. afstand en hygiëne in acht genomen. Externe specialisten die van belang 
zijn voor het onderwijsproces zijn welkom in de school en houden zich ook aan de algemene hygiëne 
maatregelen.  
 



 
Pauzetijden 
Vanaf volgende week spelen de kinderen weer per bouw buiten. Zij kunnen ook gebruik maken van de 
velden.  
 
Traktaties 
Als kinderen jarig zijn, mogen zij weer de klassen rond. De kinderen kunnen in de klas voorverpakte 
traktaties uitdelen aan hun klasgenoten. 
 
Quarantaine 
Leerkrachten die volledig beschermd zijn hoeven niet meer in quarantaine, wanneer zij in contact zijn 
geweest met een besmet persoon. Wanneer een kind of een leerkracht positief getest is, dan wordt er 
altijd contact opgenomen met de GGD. Zij geven richting aan de vervolgstappen. Tijdens een 
quarantaine van de hele klas geven wij zoveel als mogelijk onderwijs op afstand. Als een leerling van 
de basisschool immuun is hoeft hij/zij niet in quarantaine. Een leerling is immuun als het in de 
afgelopen 6 maanden corona heeft gehad. 
 
Beslisboom 
De nieuwste ‘beslisboom 0 jaar t/m 8 jaar thuisblijven of niet?’ is als bijlage toegevoegd.  
 
 
Tot slot, 
 
Wij wensen alle kinderen en hun ouders/verzorgers een hele fijne start van het schooljaar! 
De volgende nieuwsbrief met nadere schoolspecifieke informatie verschijnt op dinsdag 7 september. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
namens het team 
Esther Schreuder 
 
 
 
 


