Start schooljaar
Maandag 31 augustus starten we het nieuwe schooljaar. Afgelopen jaar hebben we de nodige
uitdagingen gehad en ook dit jaar zullen wij te maken hebben met corona. Dit vraagt van ons, u en
de leerlingen flexibiliteit. In deze nieuwsbrief vindt u de richtlijnen die op De Vroonhoeve
gehanteerd zullen worden en alle overige informatie om een het schooljaar goed te beginnen.
Coronamaatregelen
Voor de vakantie hebben we te maken gehad met verschillen maatregelen in verband met corona.
Een aantal van deze maatregelen zullen enigszins wijzigen. Daarnaast vindt u hieronder een aantal
richtlijnen die ook bij de start van het nieuwe schooljaar gelden.
Schooltijden
We gaan terug naar de reguliere schooltijden. Dit betekent dat alle groepen starten om 08.30 uur.
De deuren gaan open om 08.20 uur. Daarbij wel het verzoek uw kind niet eerder dan deze tijd
(08.20 uur) op school te laten arriveren.
Alle leerlingen van groep 4 t/m 8 gaan zelfstandig naar binnen. De kleutergroepen worden
opgevangen op het schoolplein door de leerkracht. Dit geldt in de eerste week ook voor groep 3,
vanaf de tweede week gaan zij ook zelfstandig naar binnen.
Klachten
Zoals ook te lezen valt in de brief vanuit Morgenwijzer is het noodzakelijk dat leerlingen en
leerkrachten met verkoudheidsklachten thuis blijven. Dit geldt niet voor leerlingen tot 6 jaar die
alleen maar last hebben van een snotneus.
Ingangen
Voor een goede spreiding van leerlingen en ouders zullen de drie ingangen gebruikt worden aan het
begin van de dag. De verdeling over de ingangen is als volgt:
De kleutergroepen verzamelen op het schoolplein. De Vlinders doen dit bij het wormenhotel, de
Kikkers bij het klimrek en de Bijtjes bij het buitenlokaal aan de kant van het Vianova. Aan het
einde van de ochtend en middag kunnen zij worden opgehaald bij het draaihek.
De groepen op de middenverdieping (groep 3, 4, 4/5 en 6) gaan via de hoofdingang naar binnen.
De groepen op de bovenverdieping (groep 5, 7A, 7B, 8 en 6/8) gaan aan de voorzijde naar binnen.
De ingangen tellen ook als uitgang aan het einde van de ochtend en middag. De groepen 3, 4 en
4/5 zullen aan het einde van de dag door de leerkracht naar het grote hek bij de parkeerplaats
gebracht worden.
De kinderen van groep 3 worden de eerste week opgevangen op het schoolplein. De leerkracht
staat bij de zwerfboekenkast.
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Ouders in de school
Ook de komende periode zullen wij terughoudend zijn in het toelaten van ouders in de school.
Dit betekent ook dat de komende periode de luizencontroles niet op school uitgevoerd zullen
worden. Aan u de vraag zelf deze controle uit te voeren en aan de leerkracht door te geven
wanneer u luis heeft geconstateerd.
Startgesprekken
In de week van 7 september staan de startgesprekken gepland. Deze gesprekken zullen digitaal
gevoerd worden via Microsoft teams, wanneer dit niet lukt is het mogelijk deze telefonisch te
voeren.
Komende week ontvangt u een uitnodiging om u in te schrijven voor deze gesprekken.
Praktische zaken
Maandag krijgen de kinderen de bijlage van de schoolgids mee naar huis, voor alle praktische
zaken. Ook dit jaar starten de gymlessen voor een aantal groepen direct de eerste dag. De groepen
5 t/m 8 hebben deze dag allemaal gym. Groep 7A, 5A, 6A en 7B in de ochtend. 6/8, 4/5 en 8A in
de middag.
In deze bijlage van de schoolgids vindt u ook alle vrije dagen. Komende week ontvangt u de
ouderkalender en zullen alle data ook in het ouderportaal te vinden zijn.
Onderwijskundige start
Afgelopen jaar zijn we gestart met de methode Blink voor wereldoriëntatie. Ondanks de periode
met corona hebben we wel de gelegenheid gehad om de methode goed te leren kennen.
Dit nieuwe schooljaar zullen we de methode op een andere manier gaan inzetten. Waar tot nu te
vakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuur als losse vakken werden gegeven, zullen we vanaf
dit jaar werken op de geïntegreerde manier. Dit betekent dat alle kerndoelen van deze vakken
terugkomen in thema’s. Via de onderwijskundige nieuwsbrief van de klas zult u op de hoogte
worden gehouden van de thema’s die behandeld worden.
Muziekles
Vanaf dinsdag 1 september gaat Jeannette van der Sar muziekles geven. Iedere klas krijgt hierdoor
één keer per twee weken muziekles van een ervaren muziekleerkracht. Deze lessen vinden altijd op
de dinsdag plaats en worden gegeven in groep 1 t/m 8.
Volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief verschijnt woensdag 9 september.
Belangrijke data:
Maandag 31 augustus
Woensdag 2 september
7 t/m 10 september
Dinsdag 15 september
Woensdag 16 september
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