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                                              Nummer 10 

    5 februari 2021 

      Nieuws uit het Basisonderwijs 
 

 

Algemeen  

Kinderopvang en school weer open! 
We mogen weer open!!! Hier zijn wij erg blij mee. Helaas mag de BSO nog niet open en 

kunnen we alleen noodopvang verzorgen.  Hopelijk mag de BSO ook weer gewoon open 

op korte termijn.  Onder het kopje ‘Opvang’ leg ik de voorwaarden voor het gebruik 

maken van de noodopvang uit.  

We kunnen terugkijken op een roerige tijd, waarin de kinderen, ouders en het team voor 

een grote uitdaging stonden. Nu weer met de blik vooruit en hopen dat we een derde 

sluiting kunnen voorkomen. 

 
We hebben met elkaar gekeken hoe wij de opening binnen de voorwaarden kunnen 

realiseren. Zo hebben wij gekeken naar de inrichting van de groepen, het pauzerooster 

en zijn met elkaar het gesprek aangegaan hoe we onderwijs kunnen geven en opvang 

kunnen bieden op een veilige manier.  

 

In de brief van de stichting staan de algemene voorwaarden voor het openen van ons 

kindcentrum. Onderstaand specifieke maatregelen op locatieniveau, die opgesteld zijn 

samen met het team om onderwijs en opvang, zoals ik hierboven al schreef, op een 

veilige manier mogelijk te maken. 

 

Halen en brengen  
 Alleen ouders van groep 1/2 en instroomgroep mogen op het plein komen,  

 Ouders dragen op het schoolplein een mondkapje (is advies) 

 Slechts 1 ouders brengt en haalt. 

 Leerkrachten van groep ½ en de instroomgroep staan buiten om kinderen op te 

vangen. Leerkrachten dragen buiten ook een mondkapje (als goed voorbeeld).  
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 Kiss and ride beleid. Blijf niet op het schoolplein of bij de school staan, maar ga 

direct naar huis 

 Leerkrachten van de groepen 1 en 2 en instroomgroep staan om 08.20 uur 

buiten om kinderen op te halen 

 Ochtend: 08.20 uur kinderen van groep 3 t/m 8 lopen zelf naar binnen. Alleen 7 & 

8 komen via eigen ingang binnen.  

 Middag: 13.55 uur groepen 1 en 2 en instroomgroep, groep 3, 4 en 4/5: de 

leerkrachten gaan met kinderen mee naar buiten. 

 Ouders wordt gevraagd zoveel mogelijk lopend of op de fiets (of met de slee) te 

komen om hun kinderen te halen of te brengen. 

 

 Bij het brengen en halen van kinderen van de opvang wachten ouders in de sluis 

en dragen een mondkapje. 

 

Wat wel en wat niet  
 Ouders mogen niet de school in 

 Alleen in geval van nood mogen ouders wel de school in. Alleen met een 

mondkapje op. Eerst aanbellen of kloppen op het raam van de groep. 

 Noodzakelijke gesprekken met ouders kunnen in overleg met Tjabiene doorgaan.  

 Kinderen van groep 7 & 8 draagt in de gangen een mondkapje (is advies).  

 Geen speelgoed/knuffels of andere spullen mee naar school  

 Er mag wel getrakteerd worden, maar alleen verpakte traktaties  

 
Willen jullie eventuele noodnummers aan de leerkrachten doorgeven, zodat zij altijd 

iemand kunnen bereiken in geval van ziekte van jullie kinderen? Gezien de maatregelen 

zou het fijn zijn als kinderen die ziek worden tijdens schooltijden binnen een half uur 

worden opgehaald.  

Studiedag 
Het klinkt misschien raar om nu te praten over een studiedag, maar op vrijdag 19 

februari 2021 staat er een studiedag gepland. Deze moet online doorgaan, gezien de 

noodzaak van het onderwerp. De kinderen zijn dan allemaal vrij.  

Voorjaarsvakantie 
Aansluitend op de studiedag is de voorjaarsvakantie. Deze zal van zaterdag 20 februari 

t/m zondag 28 februari 2021 zijn.  

Schoolfotograaf 
Op 15 februari stond de schoolfotograaf gepland. Gezien de huidige situatie gaat dit 

alweer niet door. We hebben besloten om de schoolfoto dit schooljaar over te slaan en 

het in het begin van volgend schooljaar te plannen. 
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Onderwijs 

Brengen en halen 
Begintijd 

Aankomende maandag 8 februari staan de leerkrachten van de groepen 1 en 2, om 

08.20 uur buiten om de kinderen van deze groepen (met open armen 😀) te ontvangen. 

Alleen de ouders van de groepen 1 en 2 mogen op het schoolplein komen (zie 

hierboven). 

De kinderen van de instroomgroep hebben deze week een brief gekregen hoe het 

brengen aanstaande maandag zal gaan. Na maandag zal ook Juliette om 08.20 uur op 

het schoolplein staan om de kinderen te ontvangen.  

De kinderen van de groepen 3 t/m 8 gaan zelf naar binnen. 

 

Eindtijd  

Vanaf maandag komen de groepen 1 / 2, 3, 4, 4/5 en de instroomgroep om 13.55 uur 

naar buiten met de leerkracht.  

 
De overige groepen komen om 14.00 uur naar buiten. 

 

We willen jullie vragen of jullie met maximaal 1 ouder/verzorger jullie kind(eren) willen 

brengen en ophalen. Het is ook fijn als opa's en oma's hiervan op de hoogte zijn.  

 

Oudergesprekken groep 8 
Op 4 en 9 maart aanstaande staan de oudergesprekken en de adviesgesprekken 

gepland voor groep 8. Jullie worden hier binnenkort voor uitgenodigd. 

Vragenmiddag Corlaercollege 
Omdat een persoonlijk contactmoment belangrijk is bij het kiezen van een school, 

organiseren we donderdag 11 en dinsdag 16 februari een vragenmiddag. Van 14.00 tot 

17.00 uur kruipt een team van docenten en leerlingen achter de telefoon om iedereen 

met vragen te woord te staan.  

 

Wilt u meer weten over ons onderwijs? Benieuwd hoe de introductieweek eruitziet? Of 

wilt u weten hoe leerlingen begeleid worden op onze school of hoe er wordt omgegaan 

met dyslexie of faalangst? Ouders en leerlingen kunnen die middag al hun vragen 

stellen door hun vraag en telefoonnummer achter te laten op onze website: 

www.corlaercollege.nl/opendag 

 

Zou u de ouders en leerlingen van groep 8 op de hoogte willen brengen van onze 

vragenmiddag? Alvast hartelijke dank voor uw medewerking. 

 

http://www.corlaercollege.nl/opendag
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Herhaald bericht: Nieuwe aanmeldingen   
Wij zijn blij met alle aanmeldingen voor nieuwe kinderen! Kindcentrum De Spreng 

groeit!   

Het is fijn als u uw kind(eren) al opgeeft zodat wij weten welke kinderen wij wanneer 

kunnen verwachten. Indien uw kind (bijna) 3 jaar is en u wilt uw kind aanmelden voor 

het basisonderwijs, dan willen wij u vragen dit zo spoedig mogelijk door te geven 

(uiteraard als u dit nog niet heeft gedaan). Het aanmeldingsformulier kunt u vragen aan 

Carla (administratie) of aan Ester Esveldt of Tjabiene of een mail te sturen naar 

administratie.sh@pcogv.nl.  

 

Ook als u kinderen nu nog op de peuteropvang en/of het kinderdagverblijf zitten en u 

heeft uw kind nog niet aangemeld voor het basisonderwijs. Kunt u uw kind alvast 

aanmelden. 

 

 

Nieuws uit de KDV/BSO 
 

Afscheid Kelly 
Aankomende donderdag 11 februari neemt Kelly afscheid van Kindcentrum de Spreng. 

De kinderen en alle collega’s zullen haar heel erg missen, maar wensen haar heel veel 

plezier met haar nieuwe werk. 

Noodopvang BSO 
 In de week van 8 t/m 19 februari vindt er noodopvang voor ouders met een 

cruciaal beroep plaats op eigen locatie; tijdens eventuele studiedagen wordt 

uitsluitend noodopvang geboden aan ouders met een cruciaal beroep, volgens 

BSO-contract. 

 In de week van 22 t/m 26 februari (voorjaarsvakantie) wordt uitsluitend 

noodopvang geboden aan ouders met een cruciaal beroep, volgens BSO-contract 

met vakantieopvang. Deze opvang vindt plaats zoals de vakantieopvang normaal 

gesproken wordt georganiseerd (dus geclusterd). 

Studiedag leerkrachten 
Vrijdag 19 februari 2021 is er een studiedag op school. Er wordt noodopvang geboden 

aan ouders met een cruciaal beroep en die een BSO-contract hebben. Hebben jullie dus 

een cruciaal beroep en hebben jullie een BSO-contract, dan kunnen jullie dit aangeven 

in Konnect (tot en met vrijdag 12 februari). Kies dan voor extra opvang van 8.30 tot 

14.00 uur.   

Als jullie voor deze vrijdag (19 februari) andere opvang hebben geregeld en jullie 

kind(eren) komen niet naar de opvang, dan deze dag graag afmelden in Konnect. 

mailto:administratie.sh@pcogv.nl
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Op deze studiedag zijn de Kinderopvang en Peuteropvang gewoon geopend. 

 

Nieuws uit peuteropvang 

 
Voorjaarsvakantie 
De voorjaarsvakantie is van zaterdag 20 februari t/m zondag 28 februari 2021. In de 

voorjaarsvakantie is de peuteropvang gesloten.  

 
  

 


