Agenda
Maandag 30 augustus
Welkom terug op school allemaal!!

Maandag 20 september
Studiedag - alle kinderen vrij

Dinsdag 21 september
Prinsjesdag - alle kinderen vrij

Welkom terug na de zomervakantie!
Een warm welkom ook voor de nieuwe gezinnen die zullen starten deze week. We hopen dat
jullie je snel thuis zullen voelen op de Willemspark.
De leerkrachten van nieuwe leerlingen zullen op korte termijn een afspraak inplannen voor

een nadere kennismaking.
Wij hopen dat iedereen een fijne vakantie heeft gehad en goed is uitgerust. Wij kijken er
naar uit iedereen weer te zien en zijn benieuwd naar jullie verhalen!

Covid-19
Het nieuwe schooljaar start met beperkte maatregelen; ouders mogen weer op het
schoolplein (maximaal 1 ouder/verzorger per kind en 1,5 meter afstand tussen volwassenen)
en op afspraak kunnen we jullie op school ontvangen. Natuurlijk blijven we alert op
ventilatie en hygiëne. Maandag zijn alle kinderen, mits zij goed gezond en niet verkouden
zijn (zie ons aangepaste protocol), weer van harte welkom op school.
Om ervoor te zorgen dat iedereen zo veilig mogelijk naar school kan komen, is het
belangrijk dat we de RIVM-richtlijnen blijven volgen, wij hanteren de basisregels: handen
wassen, bij klachten blijven we thuis en houden we 1.5 m afstand. De volgende afspraken en
aandachtspunten zijn dan ook nog steeds geldend:
Kleuters:
• Op het schoolplein staat een lange, witte streep. De kinderen mogen op het hele

plein komen, de ouders (met kinderen in de groepen 1 en 2) brengen en halen de
kinderen en blijven aan de kant van het hek achter de witte streep.
• De ouders van de nieuwe kleuters komen volgens afspraak met hun juffen na

schooltijd wel even de school in om kennis te maken met de juf zodat zij samen

met hun zoon of dochter de nieuwe klas kunnen zien. Tevens nodigen de
kleuterjuffen jullie op korte termijn uit voor een nadere kennismaking.

Traktaties
Kinderen die jarig zijn mogen trakteren met alleen vanuit de winkel voorverpakte traktaties.
Graag het liefste een ‘gezonde’ traktatie! Een lekker stuk fruit mag zeker ook!

Gymspullen
Graag allemaal gymspullen mee op maandag aanstaande, want meester Thijs heeft veel zin
om met jullie sportief aan de slag te gaan!
Schoolreisje
Nu het weer kan, zijn we druk bezig met de planning en hopen we op korte termijn met de
hele school op schoolreisje te kunnen. Zodra alles helemaal rond is, horen jullie dit. Wij
kijken er naar uit!

Op welke tijden komen de kinderen naar school?
In verband met de geldende 1,5m. afstand tussen volwassenen, houden we vooralsnog onze
corona breng- en ophaaltijden aan:
Groepen 1 en 2 worden tussen 8.30u en 8.40u op het plein voor hun klassen gebracht.
Ouders blijven achter de witte streep en de juf staat in de deuropening en ontvangt de
kinderen. Deze groepen worden opgehaald tussen 14.50u en 15.00u en woensdag tussen
12.20u en 12.30u
Groep 3 komt binnen via de zij-ingang tussen 8.30u tot 8.40u. Ophalen tussen 14.50u en
15.00u en op woensdag tussen 12.20u en 12.30u.
Groepen 4 en 5 komen tussen 8.20u en 8.30u via de zij-ingang. Ophalen tussen 15.00u en
15.10u en woensdag tussen 12.30u en 12.40u. Deze kinderen kunnen zonder ouders het
plein op komen.

De groepen 6, 7 en 8 zijn welkom tussen 8.20u en 8.30u om via de hoofdingang binnen te
komen. Graag willen we de ouders van deze kinderen zoveel mogelijk vragen om de
kinderen af te zetten bij de ingang van de Frederikstraat. Als het mogelijk is komen de
kinderen van groep 7 en 8 alleen naar school. Deze kinderen gaan naar huis tussen 15.00u
en 15.10u en woensdag tussen 12.30u en 12.40u.
Graag willen wij alle ouders vriendelijk verzoeken om ‘de drukte’ op het plein zelf goed in de
gaten te houden. Hoe gezellig ook, blijf niet hangen om ieders veiligheid te kunnen
garanderen en we samen de 1,5m. afstand kunnen handhaven op ons kleine plein.
Met elkaar kijken we uit naar een mooi, leerzaam en vooral gezond schooljaar. Voor nu
wensen wij jullie een fijn weekend en zien maandag iedereen graag weer op de Willemspark
Hartelijke groeten!

Herhaaloproepje
Voor onze kleuters zijn wij op zoek naar leuks. Wij zijn benieuwd of jullie diep in een kast of
onder de deksel van een zolderkist nog verkleedkleren hebben liggen?? Bijvoorbeeld
kleurrijke jurken of maffe pofbroeken of markante hoofddeksels. In een rol kruipen door
verkleedkleren aan te doen, is en blijft namelijk fantastisch. Hebben jullie dus
verkleedkleren en/of attributen in goede staat? Dan ontvangen wij ze graag.
Daarnaast zijn we voor onze 'huishoeken' op zoek naar houten speelgoed zoals een
broodroostertje of groenten & fruit. Omdat houten speelgoed langer mooi blijft, willen we
liever geen plastic speelgoed ontvangen. Ligt dit ergens te 'verstoffen' omdat jullie kinderen
er inmiddels te oud voor zijn? Breng het naar school! :)

