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Beste ouders, verzorgers en kinderen, 
 

Hopelijk heeft iedereen genoten van een heerlijke vakantie. De afgelopen week zijn we als team bezig                

geweest met de voorbereidingen, alles staat klaar om de kinderen te ontvangen. We hebben er weer zin                 

in! 

 

Op maandag 31 augustus start het nieuwe schooljaar. ‘s Ochtends luiden we met de kinderen, in twee                 

verschillende groepen, op feestelijke wijze het nieuwe schooljaar in. We zingen ‘De school gaat weer               

beginnen, vakantie is voorbij....’ en ons schoollied. En… de nieuwe leerkracht wordt op een ludieke               

manier welkom geheten. De nieuwe kinderen worden ook voorgesteld aan de andere kinderen.  

 

In deze eerste nieuwsbrief vindt u de nodige informatie voor de aankomende twee weken. Ook vindt u in                  

deze nieuwsbrief het vernieuwde COVID-19 protocol.  

 

Met vriendelijke groet en tot aanstaande maandag, 

 

Team Wilhelminaschool 

 

 

PROTOCOL  

De basisregels van het protocol 

- Alle kinderen gaan volledig naar school. 

- Tussen kinderen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden. 

- Tussen alle volwassen moet onderling moet 1,5 meter afstand bewaard worden. 

- De school zorgt ervoor dat de kinderen vaak hun handen wassen. 

- Na school gaat iedereen direct naar huis of de BSO. 

 

Daarnaast blijven de hygiënemaatregelen van het RIVM van kracht: 

- Een goede melding en monitoring van besmettingen. 

- Het strikt toepassen van triage wanneer ouders / verzorgers en andere volwassenen de school              

binnentreden.  

- Het strikt toepassen van de overige hygiënemaatregelen. 

 

Brengen en halen. In het nieuwe schooljaar gelden nog, grotendeels, dezelfde breng- en haalafspraken              

als tijdens de laatste periode van het afgelopen schooljaar. 

- Wij willen groepsvorming op het plein, in de Gasthuisstraat en op De Laan voorkomen dus laat                

uw kinderen, indien verantwoord, zoveel mogelijk zelfstandig naar school komen. 

- De instroom van de kinderen is tussen 08.15 uur en 08.25 uur, de kinderen kunnen bij                

aankomst op school, direct naar hun lokaal. Om 08.30 uur starten de lessen. 

- De kinderen van de groepen 1 en 2 kunnen worden afgezet op het kleuterplein. Er is één                 

leerkracht aanwezig op het plein, één leerkracht is aanwezig bij de lokalen. in uitzonderlijke              

gevallen (bijvoorbeeld nieuwe kinderen) mag het kind in de klas gebracht worden. 

- De kinderen van groep 3 t/m 8, die door hun ouders gebracht worden, moeten op De Laan                 

worden afgezet. Hierbij vragen wij u voldoende afstand tot andere volwassenen te houden.  

- Na schooltijd gaan alle kinderen met hun leerkracht naar De Laan toe. Hier kunt u uw kind(eren)                 

ophalen. Kinderen die zelfstandig naar huis mogen, verlaten bij het hek van het schoolplein de               

groep. NB. denkt u eraan dat we woensdag om 12.30 uur uit zijn? 

 

Gebruik ingangen. De kinderen maken gebruik van de volgende ingangen: 
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- De kinderen van groep 1a/2a en groep 1b/2b gebruiken de kleuteringang. 

- De kinderen van groep 3/4 gebruiken de nooddeur van hun lokaal. 

- De kinderen van groep 5 t/m 8 gebruiken de hoofdingang. 

 

Contact ouders en ouderhulp. Ouders / verzorgers zijn, op afspraak, weer welkom in de school en op                 

het schoolplein. Wel worden u controlevragen gesteld over uw gezondheid. Als u de leerkracht van uw                

kind, IB-er of lid van het MT een vraag wilt stellen adviseren wij u om in eerste instantie te bellen of te                      

mailen. Wanneer er daarna een afspraak gepland wordt, bent u welkom op school. 

 

Thuisblijfregels. Om de veiligheid van de kinderen en de leerkrachten te kunnen waarborgen zullen wij               

streng toezien op de gezondheid van de kinderen. Hierbij hanteren wij de richtlijnen van het RIVM. 

- Voor kinderen van groep 1 en 2 geldt dat zij bij een neusverkoudheid gewoon naar school                

mogen, behalve: 

- Als het kind ook koorts heeft. 

- Kinderen contact hebben met iemand met een bevestigde COVID-19 infectie en daarover             

geïnformeerd zijn door de GGD. 

- Er een volwassene in het gezin van het kind klachten heeft die kunnen wijzen op het                 

coronavirus. 

- Voor kinderen vanaf groep 3 geldt dat zij thuisblijven: 

- Bij verkoudheidsklachten of andere klachten die passen bij COVID-19 (neusverkoudheid,           

loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging of koorts en / of plotseling verlies van reuk of                

smaak). 

- Het kind een volwassen gezinslid heeft met klachten passend bij COVID-19. 

 

Als het kind elk jaar hooikoorts heeft of chronisch verkouden is dan herkent u de klachten. Het kind mag                   

dan gewoon naar school. Twijfelt u of zijn de klachten anders dan u gewend bent, houd het kind dan                   

thuis tot de (nieuwe) klachten voorbij zijn. Voor meer informatie: RIVM           

Langdurig-neusverkouden-kinderen. 
 

- Wanneer een leerling positief getest is op corona moet hij/zij ten minste 7 dagen thuisblijven en                

uitzieken. De leerling mag pas weer naar school en de opvang als hij/zij na deze 7 dagen ook 24                   

uur geen klachten meer heeft. Zie voor meer informatie over thuisblijven: lci.rivm.nl/leefregels. 
- Als iemand in het huishouden van de leerling koorts boven 38 °C en/ of benauwdheidsklachten               

heeft, blijft de leerling ook thuis.  

- Als iedereen binnen het huishouden 24 uur geen klachten heeft, mag de leerling weer naar               

school en de opvang.  

- Als iemand in het huishouden van de leerling getest is voor COVID-19 en een positieve uitslag                

heeft, moet de leerling wachten tot die persoon 24 uur klachtenvrij is en dan 14 dagen ná het                  

laatste contact met die persoon, thuisblijven. Zie voor meer informatie: lci.           

rivm.nl/informatiebriefhuisgenootthuis.  
 

Ventilatie. In de afgelopen weken is er in de media veel gesproken over ventilatie op scholen. Door het                  

Ministerie van OCW is een centraal punt opgericht waar scholen informatie kunnen krijgen. Alle scholen               

in Nederland moeten voor 1 oktober laten weten of het ventilatiesysteem in het schoolgebouw voldoet               

aan de eisen rondom ventilatie. We zijn bezig om dit in kaart te (laten) brengen. Aan het protocol is                   

inmiddels toegevoegd dat de lokalen regelmatig op een dag 10 tot 15 minuten geventileerd wordt (open                

ramen en deuren). 

 

Thuisquarantaine. De tien dagen thuisquarantaine die geldt na een verblijf in een land met een oranje                

of rood reisadvies richt zich op ouders / verzorgers, onderwijspersoneel en kinderen van boven de 12                

jaar. Kinderen van 4 tot en met 12 jaar mogen wel naar school, tenzij zij gezondheidsklachten hebben.                 

Verder geldt uiteraard bij gezondheidsklachten bij een kind of een gezinslid het beschreven stuk bij               

thuisblijfregels. 
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‘We gaan weer naar school’. Dat betekent dat we ons weer dagelijks in het verkeer begeven. Veilig                 

oversteken en goed uitkijken zijn maar een paar aspecten waar je op moet letten als je deelneemt aan                  

het verkeer. In de klas besteden we hier met de kinderen uitgebreid aandacht aan, zodat ook zij veilig                  

deelnemen aan het verkeer wanneer ze naar school komen.  

Rond het in- en uitgaan van de school is het een komen en gaan van auto’s op de Laan. Om gevaarlijke                     

situaties te voorkomen, hebben we een aantal afspraken (zie schoolgids, blz. 26): 

- Kom niet door het grote hek de Laan op, maar rijd via de Drostestraat naar de Laan. 

- Parkeer de auto aan de rand van de Laan (zoveel mogelijk aan het begin, kant Drostestraat). 

- Rijd ook weer via de Drostestraat terug en mijd de Gasthuisstraat. 

Wanneer de kinderen op de fiets naar school komen is een fiets met een (goed werkende) standaard                 

vereist, fietsen zonder standaard kunnen niet op het schoolplein worden geplaatst. 

 

Waarneming interne begeleiding. Juf Marlon is met zwangerschapsverlof. Antoinet Marks zal haar            

IB-taken bij ons op school voor de groepen 1 t/m 7 overnemen. Antoinet is werkzaam op De Regenboog                  

als IB-er en zal in de verlofperiode van Marlon op beide scholen werkzaam zijn. In januari hopen we                  

Marlon weer te verwelkomen. Mariët blijft de IB-er van groep 8. 

 

Lievelingsboek mee naar school. Oproep aan de kinderen: Aangezien jullie in de vakantie             

waarschijnlijk veel gelezen hebben, is er vast een boek waarvan je zou willen dat iedereen van het                 

bestaan af weet. Grijp nu je kans! Deze week mag elk kind zijn of haar eigen lievelingsboek mee naar                   

school nemen. In de klas ga je praten over en (voor)lezen uit dit boek. Daarna zijn er vast kinderen in je                     

klas die jouw boek ook graag willen lezen!  

 

Bewegingsonderwijs en bibliotheekbezoek. De groepen 3 tot en met 8 gaan dit jaar op dinsdag en                

vrijdag gymmen. Groep 3 t/m 6 bezoekt op dinsdag de bibliotheek, groep 7 en 8 op vrijdag. Alle                  

groepen starten gelijk in de eerste week met de bezoeken aan Allemanswaard. U ontvangt komende               

week een verzoek om u op te geven om mee te fietsen en / of te lopen met de groepen. 

 

Gymschoenen en verfschort groep 1/2. Ook de groepen 1 en 2 starten weer met              

bewegingsonderwijs. Denkt u eraan om gelijk gymschoenen mee te geven? Ook wordt er in de eerste                

week geverfd en is het verfschort dus ook gelijk nodig. 

 

Oproep continurooster. Aan het eind van vorig schooljaar heeft u een oproep gekregen om zich op te                 

geven voor het continurooster. Echter hebben we tot op heden nog (te) weinig aanmeldingen binnen               

gekregen. Voor meer informatie kunt u terecht bij Edith van Ginkel of mailen naar cr@cbswilhelmina.nl  

 

Luizenpluizen. De luizencontrole die gepland stond in de eerste schoolweek gaat niet door. Wel vragen               

wij u uw kind(eren) thuis te controleren. Wanneer u luizen constateert, kunt u zelf gaan behandelen. Wij                 

vragen u hiervan melding te maken bij Corien Steijnen, onze luizencoördinator, 06-13378045.  

 

Bezoek aan de bibliotheek. Groep 3 brengt op dinsdag 8 september een bezoek aan de bibliotheek.                

De leesconsulent van onze school maakt de kinderen wegwijs in de bibliotheek. Wat is de bibliotheek en                 

waar vind je de boeken die goed bij jou passen? Ook u als ouder bent van harte uitgenodigd. 

 

Startgesprekken. In de eerste week ontvangt u een vragenlijst. Hierin kunt u informatie invullen over               

uw kind(eren). Graag deze uiterlijk vrijdag 11 september inleveren bij de groepsleerkracht. Deze             

lijsten geven de leerkrachten veel informatie en worden gebruikt bij de startgesprekken die plaatsvinden              

op 22 en 23 september. 
Vanaf vrijdag 11 september kunt u zich intekenen voor de gesprekken.  
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KALENDER 

 

14 september Deze week Entreetoets groep 8 

Deze week activiteit Cinekid juryschool publieksprijs 

18 september Open sportdag groep 2, 3 en 4 - sportpark De Burgwal 

22 en 23 september Startgesprekken 

8 september Bezoek aan de bibliotheek - groep 3 

 

Het volgende SchoolnieuWS ontvangt u op vrijdag 11 september. 

 

 

Bijlagen: - 
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