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Contact 
Directeur Dick Nijzink, aanwezig op maandag, 

woensdag en donderdag. Altijd per mail 

bereikbaar op directie@wegwijzerenter.nl.  

Extra nieuwsbrief 
 

In deze laatste vakantieweek sturen we u als 

ouders een extra nieuwsbrief. Dit heeft alles te 

maken met de regelgeving omtrent corona. Als 

school hebben we richtlijnen ontvangen. Dit 

zijn hoofdzakelijk dezelfde richtlijnen die voor 

de vakantie al van kracht waren en die 

voorlopig voorgezet moeten worden. 

Juist in deze tijd, waarin er weer meer 

besmettingen zijn in ons land, is het goed dat 

we met elkaar proberen het virus geen kans 

geven om zich te verspreiden. 

Uitgangspunten voor het basisonderwijs: 

• Handhaving huidige 

hygiënemaatregelen in de school 

• Geen ouders in de school / op plein. 

(uitgezonderd gesprekken op 

afspraak) 

• Zo weinig mogelijk haal – en 

brengmomenten 

(Volgende week woensdag verschijnt er een 

reguliere nieuwsbrief) 

 

Aangepaste lestijden 
 

Om zo weinig mogelijk ‘bewegingen’ te 

creëren zijn we in juni gestart met een 

continurooster. Zoals toen gemeld geldt dit 

rooster tot de kerstvakantie. In het najaar 

zullen we een enquête uit laten gaan over de 

schooltijden vanaf januari 2021. Hiernaast 

leest u de lestijden. 

Lestijden 
 

Groep 1 en 2: 

Maandag/vrijdag: 8.30 – 12.00 uur 

Dinsdag/donderdag: 8.30 – 14.30 uur 

Woensdag:  8.30 – 12.15 uur 

Groep 3 en 4: 

Ma/di/do:  8.30 – 14.30 uur 

Woensdag:  8.30 – 12.15 uur 

Vrijdag:   8.30 – 12.00 uur 

Groep 5 t/m 8: 

Ma, di, do, vr:  8.30 – 14.30 uur 

Woensdag:  8.30 – 12.15 uur 
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Eten en drinken 
 

De kinderen mogen gewoon weer fruit en 

drinken meenemen voor de morgenpauze.  

Tussen de middag wordt er in de klas gegeten. 

Ook hiervoor kunt u weer eten en drinken 

meegeven (geen snoep). We vragen u een 

doekje (handdoek /theedoek) in de tas te 

doen. Dit wordt dan op de tafel gelegd en na 

afloop door het kind weer in de tas gedaan. 

 

 

Trakteren  
 

Kinderen mogen weer trakteren bij een 

verjaardag. De traktatie moet voorverpakt zijn 

en wordt niet door ouders gebracht. Ook 

mogen de kinderen niet de klassen rond. 

Uiteraard krijgen ze wel de kaart met 

felicitaties van de leerkrachten. Indien 

gewenst kan de leerkracht foto’s maken en ze 

u doormailen. 

Ook de kinderen die in de afgelopen periode 

jarig waren en niet hebben kunnen trakteren 

of hun verjaardag niet op school hebben 

kunnen vieren mogen dit alsnog doen. 

Wilt u contact opnemen met de leerkracht om 

een dag af te spreken waarop er getrakteerd 

kan worden? 

 

Ouders in school 
 

Het is alleen toegestaan dat ouders na een 

triage in school komen. Dat wil zeggen dat er 

eerst vragen over de gezondheid worden 

gesteld. Het is voor ons alleen werkbaar dat 

ouders op afspraak in school komen. 

Bijvoorbeeld bij een gesprek over uw kind. 

Ouders blijven dus in principe buiten de school 

en het plein.  
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Informatiemoment 
 

Jaarlijks houden we in de tweede schoolweek 

een informatieavond. Ons plan was het om het 

komende schooljaar op een namiddag te doen. 

Maar ook dit kan niet doorgaan op de manier 

zoals we dit wilden. U ontvangt dit jaar op 

maandag 31 augustus een filmpje van de 

leerkracht met de belangrijkste informatie. 

Via Parro wordt dit aan u gestuurd.  

 

 

Halen en brengen  
 

De regels m.b.t. het halen en brengen van 

kinderen blijven hetzelfde.  

 

Brengen van kinderen: 

Ouders komen niet op het schoolplein. Er 

wordt bij het hek afscheid genomen. Bij het 

hek wordt 1,5 meter afstand bewaard tot 

andere ouders. 

 

Ophalen na schooltijd: 

Het ophalen gebeurt op dezelfde manier als 

het brengen. Dus ook hier wachten de ouders 

bij het hek. 

 

Ziekmelding  
 

Ook de komende tijd zullen we ‘streng’ 

moeten zijn wanneer kinderen thuis moeten 

blijven.  

 

Kinderen met de volgende (luchtweg)klachten 

blijven thuis: 

• Neusverkoudheid  

• Hoesten 

• Moeilijk ademen/benauwdheid  

• Tijdelijk minder ruiken en proeven 

• Een leerling met koorts 

(lees hiernaast voor vervolg) 
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(vervolg) 

Als het kind elk jaar hooikoorts heeft of 

chronisch verkouden is dan herken je de 

klachten. Het kind mag dan gewoon naar 

school. Twijfel je of zijn de klachten anders dan 

je gewend bent, houd het kind dan thuis tot de 

(nieuwe) klachten voorbij zijn. 

 

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. 

 

Ook de leerkrachten zullen zich aan deze 

richtlijnen houden en bij klachten thuisblijven. 

We proberen dan vervanging voor de groep te 

regelen. 

 

Wanneer u de laatste twee vakantieweken op 

vakantie bent geweest in een “rood of oranje” 

vakantiegebied, is er sprake van quarantaine 

voor de duur van twee weken (ingaande op 

moment van thuiskomst). Dit betreft een 

dringend advies van de overheid. 

  

 Hoofdluiscontrole 
 

U was van ons gewend dat er na elke vakantie  

een hoofdluiscontrole is, uitgevoerd door 

ouders. Dit kan voorlopig niet doorgaan. 

Daarom vragen we u om deze week uw kind te 

controleren op hoofdluis en zo nodig zelf te 

behandelen.  Wanneer uw kind hoofdluis heeft 

wel doorgeven aan school, zodat wij dit 

(anoniem) kunnen melden aan de ouders in de 

betreffende groep. De laatste twee jaren 

waren we hoofdluisvrij. We hopen dit vol te 

kunnen houden! 

  

 Sporthal weer beschikbaar 
 

We mogen weer sporten in de sporthal. De 

gymtijden zijn: 

Gr. 3 maandagmiddag 

Gr. 4 dinsdagmorgen 

Gr. 5  dinsdagmorgen 

Gr. 6/7 dinsdagmorgen 

Gr. 8 maandagmiddag 

De kleuters gymmen in het speellokaal in onze 

school. 
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 Naschoolse opvang bij de 

Kindertuin 
 

CBS De Wegwijzer is een integraal 

kindcentrum, dat wil zeggen dat alle vormen 

van opvang worden aangeboden in de school. 

Er zijn peutergroepen, voor-en naschoolse 

opvang en kinderopvang. Onze partner hierbij 

is De Kindertuin. Ook in deze “coronatijd” 

verzorgen zij, aansluitend aan de aangepaste 

schooltijden, de opvang.  

Hieronder vindt u de contactgegevens. 

Locatie-aanspreekpunt : Marissa Lankamp 

Telefoonnummer locatie: 0547 214027 

Directie: Gerjanne Schaap, 06 28562140 of 

g.schaap@dekindertuin.nl  

mailto:g.schaap@dekindertuin.nl
http://www.dekindertuin.nl/

