
Beste ouders/verzorgers van de Aventurijn, 
 
Na zes heerlijke weken is het maandag dan toch echt tijd om te gaan beginnen aan het 
nieuwe schooljaar. Het team is deze week weer fris en fruitig begonnen om alle units in te 
richten en heeft zin om maandag met de kinderen te gaan starten. 
 
We hadden enorm gehoopt dat we het nieuwe schooljaar met minder richtlijnen en 
afspraken rondom het Coronavirus konden starten. Helaas is het tegendeel waar. Vandaar 
dat u van ons nu toch weer een lange brief ontvangt met oude afspraken in de herhaling en 
nieuwe maatregelen op de planning. Lees hem dus tot het eind nauwkeurig door. 
 
Gezondheid 
Net als de afgelopen periode blijven de maatregelen rondom de gezondheid van kracht. Dat 
betekent dat kinderen niet welkom zijn op school wanneer zij verkouden zijn, keelpijn 
hebben, snotterig zijn of hoesten. Wanneer iemand in het gezin hoger dan 38 graden koorts 
heeft of positief getest is op Corona, blijven alle kinderen binnen het gezin thuis. Wanneer 
een kind op school is en wij twijfelen aan de gezondheid, zal er met u contact worden 
opgenomen en verwachten we dat u uw kind ophaalt. De enige uitzondering hierop geldt 
voor de kinderen van 4, 5 en 6 jaar. Zij mogen bij neusverkoudheid wel naar school, mits zij 
geen overige klachten hebben en er binnen het gezin geen koortsklachten zijn.  
De hygiënemaatregelen die wij al hadden ingevoerd blijven van kracht. We vragen u nog 
steeds om uw kinderen thuis naar de wc te laten gaan en handen te laten wassen voordat 
ze naar school komen. Wilt u met uw kind(eren) de hygiënemaatregelen (handen wassen, 
niezen in de elleboog) nog eens doornemen? 
U mag er vanuit gaan dat het ventilatiesysteem in onze school veilig is. Daarnaast zullen wij 
ook het lokaal middels de ramen en deuren blijven ventileren. Dat doen wij ook wanneer het 
wat kouder wordt. Heeft uw kind het snel koud? Geef uw kind dan een vestje mee dat het 
aan kan trekken wanneer het wat frisser wordt in de klas. 
In de bijlage vindt u nog een brief vanuit de GGD over hoe te handelen wanneer u in een 
oranje/rood gebied op vakantie bent geweest. 
 
Halen en brengen 
Net als voor de zomervakantie zullen wij de kinderen buiten ophalen en weer terugbrengen. 
Voor de kinderen van Unit Onderbouw geldt dat zij allemaal verzamelen op het kleine plein. 
De kinderen van Unit Middenbouw en Bovenbouw verzamelen op het grote plein. Om 8.25 
uur komen de leerkrachten naar buiten. We willen u vragen om weer te vertrekken zodra uw 
kind bij de leerkracht staat. Zij lopen om 8.30 uur met de kinderen naar het lokaal. Om 14.45 
kunt u uw kind(eren) weer ophalen. Ook nu vragen we u om niet te vroeg te komen en de 
anderhalve meter afstand onderling goed te bewaken. 
 
Ouders, verzorgers en/in de school 
Het is ons nog steeds niet toegestaan om ouders zonder afspraak de school binnen te laten. 
(Dit geldt ook tijdens de VSO en de BSO) De uitzondering hierop zijn de medewerkers die 
ons helpen bij de overblijf. Dat maakt het voor ouders, verzorgers wel moeilijker om in 
contact te zijn met de leerkracht van hun kind(eren). Wanneer u een vraag heeft van heel 
eenvoudig en praktisch tot een grote zorgvraag over uw kind, laat het ons weten. Dat kan 



door ons te bellen en ons te vragen of de leerkracht contact met u kan opnemen of door een 
e-mail te sturen aan de leerkracht.De leerkracht zal dan contact opnemen met u op de best 
passende manier bij de vraag. Dit kan dus variëren van een kort berichtje via de e-mail terug 
tot een afspraak met de leerkracht op school. We merkten voor de zomervakantie dat niet 
alle ouders hier gebruik van durfden te maken. Wij vinden contact met ouders belangrijk 
alleen in deze situatie worden we belemmert door richtlijnen en protocollen. Dus schroom 
niet en vraag! Door het op deze manier te doen, voorkomen we ook dat vragen bij een hek 
met meerdere mensen eromheen beantwoord gaan worden.  
 
Kalender nieuwe schooljaar 
Bij deze brief vindt u ook de kalender voor het nieuwe schooljaar. Deze is ook terug te 
vinden in het Ouderportal van Parnsassys. Al deze activiteiten zijn onder voorbehoud en 
afhankelijk van wat wij mogen binnen alle maatregelen die er zijn. Wij durven nog niet te ver 
vooruit te kijken, maar hebben alvast kritisch gekeken naar september. Sommige activiteiten 
zullen we schrappen. Andere activiteiten hijsen wij in een Coronajasje. 
De inloopochtend van 9 september hebben we geannuleerd. Ook de hoofdluiscontrole zal 
niet doorgaan. We willen u vragen om deze thuis te doen. Via de volgende link krijgt u tips 
hoe dit aan te pakken: https://youtu.be/HNkgAIxy1zo. 
De informatieavonden gaan wel door. Deze zullen online plaatsvinden. Hierover volgt 
volgende week meer informatie. Ook de doelengesprekken zullen gewoon door gaan. 
 
Trakteren 
Jarigen mogen wel trakteren, maar bij voorkeur is dat een voorverpakte traktatie. Kinderen 
mogen nog niet langs de klassen. Mocht u iets lekkers willen meegeven voor de 
leerkrachten, dan zetten wij dit op de teamtafel. Let op: Dit is niet verplicht.  
 
VSO 
Vanaf maandag start ook de Voorschoolse Opvang (VSO) weer vanaf 7 uur. Heeft u uw kind 
hiervoor al aangemeld, wanneer u hier gebruik van wilt maken? Voor de maandag, dinsdag 
en donderdag gaat dat via Kwest. Voor de woensdag en vrijdag kan dat bij Cindy Roeling. 
 
Gym 
Vanaf 31 augustus gaan we weer binnen gymmen. De doucheruimtes worden nog niet 
gebruikt. Kinderen hoeven dus niet meer in sportkleding naar school te komen. Check dit 
weekend nog even of uw kind zijn/haar gymkleding nog past. In de afgelopen maanden zijn 
de kinderen weer flink gegroeid. Komend schooljaar zullen wij strenger zijn wanneer 
kinderen hun gymkleding zijn vergeten. Geen gymkleding mee is geen gymles, maar werken 
op school. Unit Middenbouw heeft aanstaande maandag al gym.  
 
Overblijf 
Vanaf maandag gaan wij weer met ons standaard overblijfteam en rooster werken. Dat 
betekent dat de kinderen, na het eten in de unit, onder begeleiding van overblijfmedewerkers 
gaan spelen. Kinderen hebben echter nog niet de keuze om ook binnen te mogen spelen. 
Zolang het weer het toelaat, gaat iedereen naar buiten. We zijn nog op zoek naar extra 
ouders bij het overblijven. Heeft u een half uurtje in de week over en wilt u ons helpen, laat 
het ons dan weten. Ook wanneer u bijvoorbeeld op de invallijst wilt, 

https://youtu.be/HNkgAIxy1zo


 
Het is al met al weer een heel verhaal geworden. Mocht u vragen hebben, neemt u dan 
gerust contact met ons op. Aangezien wij afhankelijk zijn van de protocollen die we van de 
overheid krijgen, kan het zomaar zijn dat een brief met info van vandaag morgen alweer 
achterhaald kan zijn. Daarom willen we u ook vragen om goed de informatie via de mail en 
de klassenapps in de gaten te houden. 
 
Ondanks de beperkingen, hebben wij er enorm veel zin in om er samen met uw kind(eren) 
weer een mooi schooljaar van te maken. Een jaar waarin we de kinderen weer willen laten 
leren en ontwikkelen. 
 
Met vriendelijke groet, namens het team van de Aventurijn, 
 
Cindy Roeling 
Directeur 


