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Beste ouders/verzorgers,  

Wij hopen dat u en uw kind(eren), ondanks de corona crisis, hebben kunnen genieten 

van een fijne zomervakantie en vol goede moed beginnen aan een nieuw succesvol 

jaar op onze basisschool.  

Het team heeft er in ieder geval reuze zin in. 

 

Graag stellen we een aantal nieuwe teamleden aan u voor: 

 Chantal Kranendonk dinsdag woensdag, donderdag  

Chantal is werkzaam als Onderwijsassistent, maar heeft ook haar PABO diploma. Zij 

vervangt op dit moment juf Nadja uit groep 4 en werkt dus samen met juf Nikky.  

 Juf Lana maandag en vrijdag. 

Lana is al eerder werkzaam geweest als stagiaire op de Heliotroop. Inmiddels werkt 

zijn als onderwijsassistent en volgt zij daarnaast de PABO. 

 Annet van Brussel maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag. 

Annet heeft zich in de laatste nieuwsbrief van het vorig schooljaar voorgesteld. Zij 

vervangt Patricia tijdens haar zwangerschapsverlof.  

 

Belangrijke data: 

Maandag 7 september Studiedag, alle leerlingen zijn vrij 

Woensdag 30 september Start van de Kinderboekenweek 

12-16 oktober Herfstvakantie, alle leerlingen zijn vrijdag  

29 oktober  Geen gym  
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Patricia is inmiddels bevallen van een wolk van een dochter. Haar naam is Romy. Papa en 

mama zijn uiteraard apetrots! 

Via Facebook zijn er erg mooie en leuke foto’s binnengekomen. Deze hangen in de gang. 

De winnaar is deze week bekend geworden. Het is Emma uit groep 5. Zij heeft haar lange 

haren gedoneerd aan een goed doel en heeft dit op Facebook vastgelegd. Ze heeft een 

gevulde etui gekregen en een schrift waarin ze naar hartenlust kan tekenen. Alle andere 

deelnemers hebben een leuke sleutelhanger gekregen voor de genomen moeite.  

Ik wens iedereen een heel fijn en leerzaam schooljaar toe! Normaal gesproken zou het geen 

probleem zijn om even binnen te lopen als u vragen heeft, maar u zult begrijpen dat dat 

nog niet mogelijk is. Bellen kan altijd! 

Tijdens de studiedag van aanstaande maandag zullen we het er met het team over 

hebben in hoeverre we bepaalde activiteiten toch door kunnen laten gaan, met behulp 

van bijvoorbeeld een handjevol ouders. Hierover volgt snel informatie.   

 

Annet van Brussel 
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Jaarplanning 

Voor de zomervakantie heeft u een jaarplanning van ons gekregen. Deze is inmiddels ook 

op de website van de school in te zien.  

Corona en de RIVM regels 

Wel / niet naar school met mogelijke ziekte verschijnselen van corona: 

 Kleuters in de groepen 1-2 mogen naar school als ze een normale verkoudheid hebben, 

alleen bij koorts moet uw kind thuisblijven. 

 Kinderen vanaf groep 3 t/m 8 moeten thuis blijven bij verkoudheid, keelpijn, koorts, etc.  

Bij corona worden de klachten per dag heftiger. Als dit niet het geval is en de klachten 

over zijn, kunnen zij weer naar school. 

 Mocht een gezinslid besmet zijn met corona, dan blijft uw kind thuis, totdat de klachten 

van de patiënt over zijn + 10 dagen. Dat klinkt heel hard, maar dat is wel de richtlijn van 

het RIVM. 

Nogmaals een herhaling over de anderhalve meter afstand regel.  De ouders mogen helaas nog 

NIET de school in, behalve als er een afspraak is gemaakt.  

Afspraken met de leerkracht of directie kunnen gemaakt worden via Social Schools, ons digitale 

communicatie systeem. 

 

Gymrooster: 

Woensdag 
8.30-9.10  5A Bianca 
9.10-9.50  5B Fatima 
10.00-10.35  12A Tineke B 
10.35-11.00  12B Jeanette 
11.05-11.30  12C Jaleesha 
11.30-11.55  12D Dusty 
 
Donderdag 
8.30-9.20  3A Tamara 
9.20-10.10  3B Anita 
10.15-11.05  4 Nadja 
11.05-12.00  5A Bianca 
13.15-13.55  7 Suus 
13.55-14.35  6 Tineke M 
14.35-15.15  8 Leonie 
 
Vrijdag 
8.30-9.20  8 Leonie 
9.20-10.10  7 Suus 
10.15-11.05  5B Fatima 
11.05-12.00  6 Tineke M 
13.15-13.55  3B Anita 
13.55-14.35  3A Tamara 
14.35-15.15  4 Nikky 
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De groepen die starten om 8.30 met gym starten bij de grote gymzaal aan de 

Basilicumweg 200. 

De groepen 3a en 4A starten om 13:15 uur bij gym. De kinderen die bij de overblijf zijn 

worden door meester Ernst-Jaap meegenomen naar de gymzaal. Hij vertrekt om 12.55 

uur, mocht u uw kind niet naar de gymzaal kunnen brengen dan mag u uw kind om 12.55 

uur op school, buiten bij de hoofdingang brengen zodat hij/zij met de meester mee kan 

lopen. De groepen 4A+B en 8B eindigen bij gym en gaan zelfstandig vanaf de gymzaal 

naar huis. Mocht u eerst naar school gaan om uw andere kinderen daar op te halen, 

dan kunnen de kinderen bij de gymzaal, samen met meester Ernst Jaap, op u wachten.  

Op tijd komen 

Wij verwachten dat uw kind op tijd in de klas zit. Om 8.30 uur gaat de tweede bel en 

moeten de lessen kunnen beginnen. Wanneer uw kind te laat komt stoort dat de lessen. 

Wanneer uw kind door omstandigheden toch te laat is dan vangen wij uw kind bij de 

deur op en brengen hem/haar naar de klas. 

 

Spullen vergeten 

Heeft uw kind zijn/haar eten, drinken of gymspullen vergeten? Dan verzoeken wij u om 

deze spullen om 10.00 uur naar school te brengen. Zorgt u ervoor dat de spullen van uw 

kind voorzien zijn van de naam van uw kind? Wij hebben regelmatig meer dan 5 

tassen/bakjes/bekers liggen en dan is het fijn dat we weten voor wie het is. 

 

vakantie en vrije dagenrooster 

Deze dagen staan op de website van de school vermeld.  

 


