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 Fijn dat jullie er weer zijn 
De zomervakantie is afgelopen en na dit weekend gaan we er 
weer tegenaan. 
Hopelijk heeft iedereen ondanks de bijzondere omstandigheden, 
toch voldoende gelegenheid gehad om tot rust te komen en te 
ontspannen. 
Het team van Het Valkhof staat er weer en gaat er samen met de 
kinderen en met u een mooi jaar van proberen te maken. 
 

Van het personeel ontbreken eerst nog juf Doetie en onze conciërge, meneer Henk. 
Zoals bij de meesten van u bekend zal zijn, is juf Doetie afwezig i.v.m. ernstige ziekte van haar man. Zij komt 
voorlopig nog niet terug op school. Zij staat op papier voor de vrijdag van groep 5. Juf Marike Karsten zal 
haar op die dag vervangen. 
Henk moest in de vakantie plotseling geopereerd worden. Inmiddels is hij weer thuis, maar hij moet nog 
wel een poosje herstellen. Wij wensen hem, ongetwijfeld namens de hele schoolbevolking, het allerbeste 
toe. 
 

 Corona maatregelen 
Gisteren heeft u een brief van OPON, ons schoolbestuur, 
ontvangen over de corona afspraken die er door de openbare 
scholen zijn gemaakt. 
 
Vandaag heeft het team vergaderd over de uitwerking daarvan.  
Hieronder geven we nog wat toelichting. 
 

De kern 
Er moet tussen volwassenen onderling strikt 1,5 meter gehandhaafd worden. Kinderen mogen weer door 
elkaar spelen en werken. 
Hygiene en ventilatie blijven belangrijk. 
 
Het binnenkomen 
Ouders moeten nog buiten de hekken blijven. 
De kinderen van de groepen 1 t/m 3 kunnen tussen 8.20 en 8.30 uur totaan het hek gebracht worden. De 
kinderen lopen dan naar de juf, die op een vaste plaats op het plein staat. Om 8.30 gaan de groepen een 
voor een met de leerkracht naar binnen. 
De kinderen van de groepen 4 t/m 8 kunnen tussen 8.30 en 8.40 uur zelfstandig naar binnen gaan. Zij lopen 
niet over het kleuterplein. 
Om drukte bij de fietsenstalling te voorkomen, parkeren de groepen 6 t/m 8 hun fietsen op de KAR-zone.  
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Het naar huis gaan 
Als u buiten het hek op uw zoon/dochter staat te wachten, houdt u zich dan svp goed aan de regels mbt het 
afstand houden e.d. 
Om drukte te voorkomen vragen wij u om alleen te komen als u uw kind ophaalt. 
Kinderen gaan vanuit de school rechtstreeks naar hun ouders en meteen naar huis, of ze gaan rechtstreeks 
naar de BSO. 
 
Het handen wassen 
Iedere keer dat de kinderen binnenkomen, dus bijvoorbeeld ook na de pauze, wassen zij hun handen. 
 
Gymnastiek 
Er mag weer in de zaal gegymnastiekt worden. De nieuwe regel daarbij is wel dat ervoor en na de les 
handen gewassen worden. Omdat papieren hanmddoekjes in de gymzaal onvoldoende beschikbaar zullen 
blijken te zijn, vragen wij ouders om de kinderen een eigen handdoek in de gymtas te stoppen. 
 
Thuisblijfregels 
Kinderen van groep 1 en 2: 
Als zij alléén neusverkouden zijn, dan mogen ze naar school. 
Maar niet, als het kind ook koorts heeft, of contact heeft gehad met iemand die covid-besmet is, of als een 
gezinslid covid-achtige klachten heeft. In het laatste geval zou het kind ook getest moeten worden. 
Kinderen vanaf groep 3: 
Dezen mogen niet naar school bij klachten die op covid kunnen wijzen; bijv. niezen, neusverkoudheid, 
loopneus, keelpijn, hoesten,  verhoging of verlies van geur of smaak. 
Zij mogen ook niet naar school als er contact is geweest met iemand die covid-besmet is, of als een 
gezinslid covid-achtige klachten heeft. In het laatste geval zou het kind ook getest moeten worden. 
 
Ouders in de school 
Ouders mogen niet in de school komen en zelfs niet op het plein. 
Nieuw is de uitzondering dat als de ouder een afspraak heeft met de leerkracht, hij/zij wel binnen mag. 
Maar daarbij horen de volgende voorwaarden: 

 U gaat in dat geval via de hoofdingang. 

 Daar staat een tafeltje met een vragenlijst. Op een formulier (een 'triageformulier'), zoals u dat 
misschien ook al kent van bijvoorbeeld restaurants, vult u naar waarheid in of voor u op alle vragen 
'nee' geldt. 

 U ontsmet uw handen. 

 U gaat rechtstreeks naar de leerkracht en houdt binnen de school 1,5 meter afstand t.o.v. die 
leerkracht en andere volwassenen. 

Het maken van een afspraak kan van de leerkracht uit gaan, of van de ouder. Belt u de leerkracht daarvoor 
dan even op en misschien kan de vraag dan zelfs al telefonisch opgelost worden. Maar een gesprek is dus 
mogelijk. 
 
Klaar-overs 
De klaarovers mogen hun jassen ophalen door de school in te gaan, hun handen te ontsmetten, de jassen 
op te halen en meteen de school weer te verlaten. 
 
Informatieavond 
Aan het begin van het schooljaar zijn er altijd per groep informatieavonden. Wij vinden het voor oudfers, 
maar ook voor leerkrachten belangrijk dat die in een of andere vorm doorgaan. 
Omdat de mogelijkheden per groep verschillen, is daar geen algemene afspraak over gemaakt. Van de 
groepsleerkrachten krijgt u te horen hoe het gaat worden. 
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Mogelijkheden zijn bijvoorbeeld: een film i.p.v. een avond bij elkaar zitten, of twee rondes voorlichting 
waarbij steeds de helft van de ouders aanwezig is onder de voorwaarden die staan bij "ouders in de 
school". Daarbij zal waarschijnlijk worden afgesproken dat er per leerling maar één ouder de avond bij kan 
wonen. In bijzondere situaties kan over dit laatste met de leerkracht worden overlegd. 
 
Activiteiten 
Op de website en in de Jaargids die volgende week uitkomt, staan al veel activiteiten gepland. 
Alles wat in de jaarplanning staat, is echter onder voorbehoud. De verwachting is, dat vaak pas vlak voor 
een activiteit bekend zal zijn of het doorgaat. U hoort het dan uiteraard van ons. 
 
Schoolreizen 
U heeft kunnen lezen dat de schoolreizen / kampen voorlopig niet doorgaan. Er zal worden geprobeerd 
deze naar het voorjaar te verplaatsen, maar dat zal vast niet altijd lukken. 
De belangrijkste reden voor deze maatregel is, dat het nooit zal lukken om tijdens een schoolreis of kamp 
steeds 1,5 meter te garanderen tussen de volwassenen. Dit geldt ook voor excursies. Ook zijn de 
accomodaties niet altijd goed geventileerd. 
 

 Nog een niet-corona punt: Buiten schooltijd op het plein 
 De politie treedt op tegen jongeren / kinderen die buiten schooltijd op het 
plein zijn. 
Daar staan wij positief tegenover, want zowel de school als de 
buurtbewoners ondervinden wel eens veel overlast of hebben schade. 

Er staan niet voor niets officiële "Verboden Toegang" bordjes bij de pleinopgangen. 
Toch vinden wij het ook wel jammer dat goedwillende schoolkinderen hierdoor niet meer buiten schooltijd 
op ons plein zouden kunnen spelen. 
Daarom is het volgende met de politie afgesproken: 
Tot 19.00 uur mag er op het plein gespeeld worden, als er tenminste geen rommel gemaakt wordt en geen 
overlast is. Ook mag de BSO geen overlast ondervindt van de extra kinderen die op het plein zijn. Is dit 
laatste wel het geval, dan zullen de BSO-medewerkers de kinderen wegsturen. Tijdens de BSO-tijden zijn de 
BSO-ers namelijk 'de baas' op het plein. 
Wie na 19.00 uur nog op het plein is, zal door de politie worden weggestuurd en kan zelfs een boete 
krijgen. Ook voor wie vóór 19.00 uur overlast veroorzaakt, geldt hetzelfde. 
Een gewaarschuwd mens ...... 
Bespreek dit svp even met uw kind als die buiten schooltijd wel eens op het plein speelt. 
 

 Van buiten: Van de ANWB: Tips voor het begin van het nieuwe schooljaar 
Weer naar school! 
Wat worden de kinderen groot! Zeker na zo’n zomervakantie lijkt iedereen weer  
10 cm gegroeid! Is dit het schooljaar dat u ze weer een stukje gaat loslaten, het 
jaar dat ze zelf op 
de fiets naar school mogen gaan? Of is uw kind daar nog niet aan toe en gaat u  
dit schooljaar juist extra aandacht besteden aan het leren fietsen?  

Om goed te leren fietsen moet  er vooral veel geoefend worden, liefst elke dag weer. Zo krijgen kinderen  
controle over hun fiets en leren ze beetje bij beetje hoe het werkt in het verkeer.  
Uiteraard is de hulp van ouders hierbij onmisbaar. De route van huis naar school is een prima oefening. U 
weet vast al uit ervaring dat kinderen impulsief en speels zijn. Dit is in het verkeer niet anders.  
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Ook als ze wat ouder zijn, kunnen ze nog niet alle verkeerssituaties overzien en zijn ze met hun hoofd vaak 
bij hele andere dingen dan bij gevaarlijke kruispunten bijvoorbeeld.  
Behalve heel veel oefenen met fietsen en goede theoretische onderbouwing van de 
regels in het verkeer is het belangrijk dat u, als medeweggebruiker, rekening houdt met 
onze jonge, kwetsbare, verkeersdeelnemers.  
Vanuit haar doelen, missie en visie onderneemt de ANWB in de wereld van mobiliteit, 
vakantie en vrije tijd een breed scala aan activiteiten in de sfeer van beïnvloeding, 
informatie en advies. In dat kader volgen hier een aantal tips voor u, ouders en 
medeweggebruikers, om de veiligheid van onze kinderen te vergroten.  
 
• Op pad met een veilige fiets verkleint de kans op ongevallen. Kijk de fiets 
regelmatig na.  
• Laat uw kind een fietshelm dragen. Deze kan letsel voorkomen of beperken bij fietsongevallen. 
• Zorg ervoor dat u op tijd vertrekt naar de plaats van bestemming. Haast in het verkeer is een bron 
van gevaar.  
• Houd u aan de verkeersregels, geef het goede voorbeeld.  
• Laat u niet afleiden, wees alert. 
• Houd rekening met de speelsheid en impulsiviteit van kinderen.  
• Kies als automobilist, als het even kan, niet voor de drukke wegen langs scholen als u er niet persé 
hoeft te zijn en ga met een ruime bocht om fietsers heen.  
De ANWB wenst u en uw kinderen heel veel veilige kilometers en veel fietsplezier dit schooljaar! 
 
 

  
Met vriendelijke groet, 
team Het Valkhof 
 


