
 

 

1,5 meter regel 
Zoals u allemaal weet verdwijnt 
vanaf 25 september de 1,5 
meter regel. Voor school houdt 
dit concreet in dat ouders weer 
het schoolplein op mogen 
komen. Wel hebben we er als 
school voor gekozen dat de 
leerkrachten van groep 1/2 de 
kinderen, net als nu, opwachten 
op het schoolplein en dat de 
kinderen van groep 3 t/m 8 
zelfstandig naar binnen gaan. 
Mocht u een leerkracht willen 
spreken kunt u dat aangeven bij 
meester Gerard op het plein en 

hij zorgt er dan voor dat de 
leerkracht naar buiten komt.  
We hebben de afgelopen 
anderhalf jaar gezien dat 
kinderen veel zelfstandiger 
worden als ze alleen de school 
in komen. Ook merken we dat 
er meer rust is in de ochtend. 
Beide dingen willen we graag 
behouden nu er steeds meer 
mag.  
Na schooltijd staat de leerkracht 
buiten en is deze voor u altijd 
aanspreekbaar. Mocht u een 
gesprek willen is dat uiteraard 
ook mogelijk vanaf 14.30 uur. 
Daarnaast kunt u natuurlijk 
altijd de leerkracht telefonisch, 
via de mail of SocialSchools 
bereiken.  
Als school zullen we met 
regelmaat momenten creëren 
waar u met uw kind(eren) de 
school in kunt om te kijken wat 
we zoal doen. Deze momenten 
zullen in de nieuwsbrief worden 
gecommuniceerd.  
Als een leerling moet worden 
opgehaald omdat ze ziek zijn of 
een afspraak bij bijvoorbeeld 
een tandarts of dokter hebben, 
mogen ouders wel de school in 
om hun kind(eren) op te halen.  
 

Positieve 
besmetting 

Waar voorheen de hele klas 
naar huis moest als er een 
leerling of leerkracht positief 
besmet was, hoeft dit na 20 
september niet meer (zie bijlage 
versoepelingen). De betreffende 
leerling of leerkracht blijft wel 
thuis en moet minimaal 24 uur 

klachtenvrij zijn voordat ze weer 
naar school kunnen. De 
beslisboom die u in de 
startnieuwsbrief hebt 
ontvangen blijft wel geldig. Bij 
klachten is het belangrijk dat u 
uw kind(eren) thuis houdt.  
 

Schooltijden 

Vanaf maandag 27 september 
hanteren wij als school weer de 
normale schooltijden. Dat 
betekent dat alle kinderen om 
8.30 uur op school moeten zijn 
en dat ze elke dag om 14.00 uur 
uit zijn. De flexibele tijden die 
we de afgelopen anderhalf jaar 
hebben gehanteerd verdwijnen 
hiermee. 
 

Informatieavonden 

Zoals eerder vermeld staan er in 
de vierde lesweek 
informatieavonden gepland. We 
hebben er als school voor 
gekozen om hier dit jaar een 
andere invulling aan te geven.  
 
Op vrijdag 24 september 
ontvangt u van de 
leerkracht(en) een presentatie 
met hierin inhoudelijke 
informatie over het leerjaar van 
uw zoon/dochter. In de week 
erop op maandag 27 september 
en woensdag 29 september (van  
 
 
 
 
 
 
 

Maandoverzicht: 

Dinsdag 21 september 
   OV vergadering 
Maandag 27 september 
   Start week tegen pesten 
Maandag 27 september 
    Informatiemiddag van  
   14.00-14.30 uur en  
   14.45-15.15 uur  
Woensdag 29 september 
    Informatiemiddag van  
   14.00-14.30 uur en  
   14.45-15.15 uur  
Woensdag 29 september 
    Informatieavond groep  
    8 vanaf 19.30 op school 
Woensdag 29 september 
   Kinderpostzegels groep 7  
   en 8 
Vrijdag 1 oktober 
   Verkeerskunsten groep 1  
    t/m 3 
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14.00 – 14.30 en van 14.45 – 
15.15 uur) bent u welkom voor 
een bezoek aan de klas van uw 
kind(eren). Het intekenen kan 
vanaf donderdag 23 september 
9.00 uur tot zaterdag 25  
september 17.00 uur via 
SocialSchools. Op deze manier 
voorkomen wij drukte in de 
groep en is er meer ruimte om 
de klas van uw zoon/dochter te 
bekijken.  
 
In de klas ontvangt u een 
kijkwijzer waarmee u samen 
met uw kind(eren) nog meer 
informatie kunt ophalen. De 
leerkracht is ook aanwezig om 
eventuele vragen te 
beantwoorden. Het ontmoeten 
en het contact met elkaar staat 
deze middagen centraal.  
 
Voor groep 8 is er op 
woensdagavond 29 september 
vanaf 19.30 uur een 
informatieavond die in het 
teken zal staan van de 
verwijzing naar het voortgezet 
onderwijs. Deze avond zal 
plaatsvinden op school.  
 

Traktaties 

Vanwege Corona hebben we 
heel lang de regel gehanteerd 
om voorverpakte traktaties te 
trakteren in de klas. We willen 
dit graag weer loslaten, zodat u 
zelf samen met uw kind(eren) 
kunt kiezen wat ze willen 
trakteren. 
We willen u erop attenderen dat 
een traktatie een kleinigheidje is 
dat kinderen in de pauze 
kunnen opeten. We willen u dan 

ook vragen hier rekening mee te 
houden. Het is wel de bedoeling 
dat de kinderen hun boterham 

nog opeten 😉  
Als uw kind(eren) willen 
trakteren wilt u dit dan 
bespreken met de 
groepsleerkracht? Dit om te 
voorkomen dat er meerdere 
traktaties op één dag zijn.  
 

Nationale 
sportweek  

Aankomende week is de 

Nationale Sportweek. De 

gemeente Duiven (BOSS) en 

Westervoort (beweegteam 

Westervoort) hebben voor de 

kinderen van de basisschool 

verschillende activiteiten in het 

Hosterpark gepland. In de 

bijlage bij deze nieuwsbrief 

vindt u hierover meer 

informatie.  

 

Schoolreisje  

Afgelopen schooljaar was het de 

bedoeling om op schoolreis te 

gaan in de feestweek voor het 

30 jarig bestaan van de school. 

Helaas kon dat vanwege Corona 

niet doorgaan. Dit schooljaar 

staat de feestweek gepland van 

maandag 18 t/m vrijdag 22 

oktober. Eén van de festiviteiten 

is het schoolreisje. Deze staat 

gepland op woensdag 20 

oktober! 

Uitgebreide informatie hierover 

en over de verdere invulling van 

de feestweek volgt in een latere 

nieuwsbrief die in het teken zal 

staan van het 30 jarig bestaan. 

We willen u wel alvast laten 

weten waar de groepen naar 

toe gaan.  

Groep 1-2 gaat naar Megapret 

in Lievelde.  

Groep 3-4 gaat naar Schateiland 

Zeumeren in Voorthuizen. 

Groep 5 t/m 8 gaat naar 

Slagharen in Slagharen.  

We hebben er veel zin in! 

 

 


