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Nieuwsbrief september 2021 
 

Hoera! Het nieuwe schooljaar gaat weer 

beginnen! Hopelijk heeft iedereen een 

heerlijke vakantie gehad en zijn de 

kinderen lekker uitgerust.  

 

Hier op school zijn de klassen weer 

schoon, liggen de nieuwe boeken en 

schriften klaar, dus let’s go! Het team van 

De Rode Schouw is er klaar voor      .  

 

 

We starten met het thema ‘Samen staan we sterk’. Want samen gaan we er weer een top 

schooljaar van maken. Tot maandag lieve allemaal! 

 

Stand van zaken m.b.t. Covid 
Het kabinet heeft besloten dat het onderwijs voorlopig van start gaat met vrijwel dezelfde 

coronamaatregelen als die voor de zomervakantie golden. In het basisonderwijs verandert 

momenteel dus vrijwel niets. Nog even op een rijtje de maatregelen die we voor de vakantie 

hebben gehanteerd: 

 

- Kinderen worden aan de poort afgezet. Ouders mogen helaas nog niet het plein en 

schoolgebouw betreden. Groep 1 t/m 4 gaan langs de poort aan de straatkant naar 

binnen. Groep 5 t/m 8 gaan langs de achterste poort naar binnen.  

 

Let op: speciaal voor de ouders van de kinderen van groep 1 maken we de 

uitzondering dat zij hun kind in de eerste schoolweek in de klas mogen brengen (1 

ouder per kind). 

 

- Bij binnenkomst worden de handen gewassen. Tafels en materialen worden 

regelmatig gepoetst en de klassen worden goed geventileerd. 

- Kinderen hoeven onderling geen afstand te houden en mogen samen spelen.  

- Het ‘snottebellenbeleid’ is nog steeds van kracht. Bijgevoegd de link naar de laatste 

beslisboom van de GGD. Door de vragen te doorlopen kunt u checken of een leerling 

wel of niet naar school kan en mag.  

 

20 september is de volgende persconferentie. Uiteraard houden we u dan weer op de hoogte 

van eventuele aanpassingen bij ons op school.  

https://ajnjeugdartsen.nl/wp-content/uploads/2014/04/Beslisboom-0-jaar-t_m-groep-8-BOinK-AJN-RIVM_-200821.pdf
https://ajnjeugdartsen.nl/wp-content/uploads/2014/04/Beslisboom-0-jaar-t_m-groep-8-BOinK-AJN-RIVM_-200821.pdf


 
 

2 

 

Verkeerssituatie rondom school 
In de vakantie hebben we vernomen dat op donderdag 9 t/m woensdag 15 september van 

7.00 – 16.00 uur rondom de school wegwerkzaamheden zullen plaatsvinden. De ring rondom 

de school vanaf de straat Rode Schouw t/m de Buurtweg wordt aangepakt (zie kaartje in de 

bijlage). Dit heeft gevolgen voor het brengen en halen van onze leerlingen. De kiss & ride 

strook is namelijk afgesloten en er mag enkel in de parkeervakken geparkeerd worden. 

Parkeert u op de weg, dan bestaat de kans dat uw auto wordt weggesleept. Het advies is dan 

ook om van 9 t/m 15 september op de fiets te komen of uw auto bijv. bij de Lidl of andere 

parkeerplaats buiten het werkgebied te parkeren. De werkzaamheden starten ‘pas’ volgende 

week donderdag, dus kijk de eerste schooldagen alvast even in de buurt rond wat u een 

handige parkeerplek vindt. Vertrek op de dagen van de werkzaamheden ook wat eerder van 

huis, want het kan druk zijn. Excuses voor het ongemak! 

 

 


