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Start na de zomervakantie 
Hieronder vindt u informatie over de start van het schooljaar en de maatregelen waar wij ons 
als school op dit moment aan dienen te houden. 
 

 

❖ Schooltijden, speelkwartier en lunchpauze 
Vanaf maandag 23 augustus draaien weer ons reguliere lesrooster. Dat betekent dat 
kinderen tussen de middag weer thuis eten of naar de tussenschoolse opvang (TSO) 
gaan. Ouders moeten zelf hun kinderen opgeven bij de TSO als zij hiervan gebruik 
willen maken.  
 
Het reguliere lesrooster is als volgt: 
 

Maandag 8.30 uur – 11.45 uur  en van 13.00 uur – 15.15 uur 

Dinsdag  8.30 uur – 11.45 uur  en van 13.00 uur – 15.15 uur 

Woensdag 8.30 uur – 12.00 uur 

Donderdag 8.30 uur – 11.45 uur  en van 13.00 uur – 15.15 uur 

Vrijdag 8.30 uur – 11.45 uur  en van 13.00 uur – 15.15 uur 
 

 

❖ Naar school en weer naar huis 
Ouders kunnen hun kind naar school brengen, maar mogen niet mee het 
schoolgebouw in om hun kind in de klas te brengen. Dit vanwege het feit dat er nog 
altijd 1,5 meter afstand moet worden gehouden. In de gangen van school is dat op 
zo’n moment niet mogelijk.  
 

• Ouders moeten bij het halen en brengen 1,5 meter afstand houden van elkaar.  

• Bij het brengen is het niet mogelijk om vragen te stellen of berichten door te geven 
aan de leerkracht.  

• Als u een afspraak heeft gemaakt dan bent u uiteraard wel welkom binnen. We 
vragen u ook dan goed de afstand tot andere volwassenen in de gaten te houden.  

• De kleuters worden om 8.20 uur op het plein door hun eigen juf opgewacht. Zij 
neemt de kinderen om 8.25 uur mee naar binnen.  

• Om de drukte om de school heen te verspreiden, blijven we nog even gebruik 
maken van de verschillende ingangen.  

 
- Groep 1/2 door de kleuteringang. 
- Groep 3A, groep 3B, groep 4A en groep 4B door de noodingang aan de 

zijkant bij het fietsenrek 
- Groep 5A, groep 5B, groep 6A en groep 6B door de hoofdingang. Zij mogen 

daar via de lerarentrap omhoog. 
- Groep 7A, groep 7B en groep 8 door de nooduitgang aan de achterkant bij de 

Anjerlaan.  
 

Naar huis 

• Aan het einde van de schooldag kunnen ouders hun kind weer op dezelfde plek 
als hierboven vermeld afhalen.  

• Ouders stellen zich hierbij met ruime afstand op en lopen niet naar hun kind toe, 
maar wachten tot hun kind naar hen toekomt. 

 

❖ Quarantaine verplichting 
In het huidige protocol vanuit het ministerie staat beschreven dat bij een 
coronabesmetting in de groep alle niet-gevaccineerde leerlingen thuis moeten blijven. 
In de praktijk zal dit hoogstwaarschijnlijk op een basisschool betekenen dat bij een 
besmetting alle leerlingen van een groep thuis moeten blijven. De GGD bekijkt per 
besmetting de situatie en denkt daarover mee. De ervaring leert ons wel dat er vaak 
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wordt overgegaan tot een quarantaine van minimaal 5 dagen voor de gehele groep. 
We houden de ontwikkelen op dit gebied goed in de gaten.  
 

❖ Hygiënemaatregelen en veiligheid 
Hieronder volgen de noodzakelijke hygiënemaatregelen. 

• We vragen de kinderen op school om regelmatig hun handen te wassen.  

• Wij blijven de kinderen wijzen op het niezen en hoesten in de elleboog en niet aan 
je gezicht zitten. Het helpt als u uw kinderen daar thuis ook op wijst. 

• Elk lokaal beschikt over desinfecterende zeep, papieren handdoekjes en 
schoonmaaksprays. 

• Elk lokaal wordt aan het einde van de schooldag door ons schoonmaakbedrijf 
schoongemaakt.  

• Kinderen met verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en 
keelpijn) mogen vanaf 12 juli 2021 wel weer naar school. Zij blijven wel thuis bij 
koorts, benauwdheid of veel hoesten. Bij twijfel laat u uw kinderen thuis. (link 
naar beslisboom)  

 

❖ Kennismakingsgesprekken 
 

Binnen de huidige richtlijnen is het toegestaan om oudergesprekken te voeren, mits 
de aanwezigen geen klachten hebben en we met elkaar zorg dragen voor 1,5 meter 
afstand. Wij vinden het belangrijk om de kennismakingsgesprekken wel door te laten 
gaan. Daarom houden wij op donderdag 9 september en dinsdag 14 september 
startgesprekken op De Zon. Dit zijn gesprekken door de leerkrachten met de ouders 
van de kinderen in de groepen 1 t/m 8. Bij deze gesprekken zijn de leerlingen niet 
aanwezig. Wij hopen bij deze gesprekken alle ouders/verzorgers te spreken.  
Een uitzondering geldt voor de ouders van kinderen met een kind dat van groep 1 
over is gegaan naar groep 2 bij dezelfde leerkracht. Indien men toch ook in deze 
situatie een gesprek wenst, is dat natuurlijk mogelijk. 
 
 

❖ Vervanging van leerkrachten 
Mocht een leerkracht ziek worden of vanwege de richtlijnen thuis moeten blijven, dan 
proberen wij vervanging te regelen. In de huidige situatie binnen het onderwijs is het 
vinden van vervanging een enorme uitdaging. Wij doen ons uiterste best om een 
zieke collega te vervangen en gelukkig lukt dat vaak wel. Mocht het ons echter niet 
lukken om vervanging te regelen, dan laten wij u dit weten en moet uw kind 
thuisblijven. 
 
 

❖ Actie fietsend naar school 
Dankzij een initiatief vanuit de MR hebben wij voor de zomervakantie al een week 
lang het fietsen en lopen naar school gepromoot. Deze actie is nu uitgebreid naar alle 
scholen in Uithoorn. De actie bewegend naar school staat gepland vanaf aanstaande 
maandag. Meer informatie hierover vindt u hieronder. U doet toch ook mee?  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.boink.info/beslisboom
https://www.boink.info/beslisboom
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“Ga toch fietsen!” 

Nederland is een fietsland. Toch stappen kinderen steeds minder vaak op de fiets. Dat 

is echt jammer, want fietsen is juist heel goed voor kinderen! We willen daarom het 

fietsen naar school meer stimuleren. 

Een aantal voordelen van naar school fietsen: 

1. Bewegen is gezond! 

2. Fietsen maakt kinderen zelfstandiger. 

3. Kinderen doen verkeerservaring op en krijgen verkeersinzicht. 

4. Fietsen is beter voor het milieu dan de auto. 

5. Ouders hoeven niet op zoek naar een parkeerplek. Minder auto’s leveren een 

veiligere situatie rondom de school op. 

Genoeg redenen dus om vanuit alle scholen in Uithoorn en De Kwakel aandacht aan 

fietsen te besteden. 

We starten daarom gezamenlijk het nieuwe schooljaar met een fietsweek, waarin we 

het leuk vinden als zo veel mogelijk kinderen op de fiets (of lopend of op de step of op 

de skeelers etc!) naar school komen. Mocht u echt met de auto naar school moeten 

komen, dan is de vraag of u op enige afstand van de school wil parkeren zodat ook u 

samen met uw kind naar school kan lopen. 

Laat deze fietsweek de start zijn van een actief fietsjaar! 

 


