
 

 
 
 
 
 
Nieuwsbrief 1: start schooljaar 
 
 
Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 
De zomervakantie is bijna voorbij. Op school zijn we al druk bezig met het voorbereiden voor 
de start van het nieuwe schooljaar.  
Ik hoop dat u een fijne zomervakantie hebt gehad en heeft kunnen genieten van het mooie 
weer.  
 
Zoals u weet ben ik vanaf 1 augustus de directeur van De Wilgenhof. U heeft al wat over mij 
kunnen lezen in een nieuwsbrief die voor de vakantie is verstuurd.  
Ik nodig u nogmaals uit om mij aan te spreken of te mailen als u mij beter wilt leren kennen 
of als er iets is wat u wilt bespreken. U bent van harte welkom! 
 
Via deze brief wil ik u ook nog informatie geven over de start van het schooljaar, de 
maatregelen die de school neemt rondom het Coronavirus en ook krijgt u de jaarkalender 
zodat u weet wat er in het jaar gepland staat.  
 
Namens het team wens ik u en uw kind(eren) een fijn schooljaar toe. 
 
Hartelijke groeten, 
Marieke Groeneveld 
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Start van het schooljaar: 
 
Maandag 24 augustus is de eerste 
schooldag van dit schooljaar. We kijken er 
naar uit om alle kinderen weer te mogen 
ontmoeten en hen een fijn leerjaar te 
bezorgen.  
 
 
Maatregelen rondom Corona: 
 

- Schooltijden 
De schooltijden zullen, tot aan de herfstvakantie, voor ALLE groepen, op ALLE dagen 
hetzelfde zijn. 
De inloop is vanaf 08:20u en de school start om 08:30u. De school gaat uit om 14:00u. 
De kinderen eten op school, dus wilt u denken aan eten en drinken voor in de pauze en voor 
in de lunchpauze? 
 

- Schoolplein 
Het is nog niet toegestaan om op het schoolplein te komen om uw kind(eren) te halen en/of 
te brengen. Wij vragen u vriendelijk of u buiten het schoolplein de 1.5m afstand wilt naleven 
en niet langer dan noodzakelijk bij het hek te blijven staan. Wij houden Corona immers 
samen onder controle. 
 

- Ventilatie van het schoolgebouw 
Wij volgen het advies van het RIVM. Daaruit blijkt dat ons schoolgebouw voldoet aan de 
eisen. Wel zullen we regelmatig de klaslokalen luchten. Daarnaast zullen we de 
ventilatie-systemen van de school laten controleren en ervoor zorgen dat deze optimaal 
werken. Ook zullen wij het CO2 gehalte van het gebouw blijven checken. 
 

- Op vakantie geweest naar een oranje of rood reisgebied? 
Indien u de afgelopen 2 weken in een gebied of land bent geweest waar vanwege de 
verspreiding van het coronavirus een oranje of rood reisadvies geldt (of is ingesteld tijdens 
uw reis) dan mag u niet op school of voorbij het schoolhek komen. Uw kinderen kunnen wel 
gewoon naar school, tenzij ze gezondheidsklachten hebben. 
 

- Richtlijnen RIVM 
Voor de veiligheid van de kinderen, die van u en die van ons willen wij u nogmaals wijzen op 
de geldende richtlijnen vanuit het RIVM 

● Alle leerlingen gaan volledig naar school 
● 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) blijft uw kind thuis en laat u die testen.  

● Ook blijft uw kind thuis wanneer er binnen het gezin iemand corona heeft.  
● Tussen leerlingen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden.  
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● Tussen alle volwassenen moet onderling 1,5 meter afstand bewaard worden.  
● De school zorgt ervoor dat leerlingen vaak hun handen wassen.  
● Na school gaat iedereen direct naar huis of de BSO. 

 

Jaarkalender schooljaar 2020 - 2021 

Bij deze nieuwsbrief zit de jaarkalender voor het schooljaar 2020 - 2021. We willen u vragen 
om ervoor te zorgen dat belangrijke data in uw agenda terecht komen. Alvast hartelijk dank 
hiervoor.  

Volgende nieuwsbrief 

De volgende nieuwsbrief zal uitkomen in september 2020.  
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