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Beste ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen, 

 
De school is weer ingericht en we zijn klaar om te starten! De zomervakantie is bijna voorbij 
en wij hopen dat u allen heeft kunnen genieten van een fijne vakantie. Wij verheugen ons er 
enorm op om alle leerlingen weer te zien en hun vakantieverhalen te horen. We hebben zin 
in het nieuwe schooljaar. Jongens en meisjes, wij hopen dat jullie er ook weer zin in hebben 
om naar school te gaan. We starten maandag 30 augustus weer om 8.30 uur.   

 

 
 

Half augustus heeft het kabinet, naar aanleiding van het OMT-advies, vergaderd over de 

coronamaatregelen. Voor het basisonderwijs zijn er ten opzichte van de situatie voor de 

zomervakantie niet veel wijzigingen. Het blijft van belang dat we de basismaatregelen zoals 

hygiënemaatregelen, thuis blijven bij klachten, quarantainemaatregelen voor niet-immune 

contacten en de 1,5 meter regel in acht blijven nemen.    

 

Brengen van de kinderen: 

Alle kinderen mogen ook na de zomervakantie zelfstandig naar binnen komen. Omdat we 

nog steeds te maken hebben met de 1,5 meter regel in verband met het Corona-virus blijven 

we voorzichtig. We willen het aantal personen in de school beperkt houden en derhalve 

mogen ouders/verzorgers niet mee naar binnen.  

 

Dat betekent dat alle leerlingen zelfstandig het schoolplein op gaan en vanaf 8.20 uur 

zelfstandig en rustig binnen mogen komen. Voor de rust in de klas is het belangrijk dat de 

kinderen op tijd zijn. De lessen beginnen om 8.30 uur. De kinderen van de groepen 1 t/m 3 

gaan naar binnen via de onderbouwingang. De kinderen van de groepen 4 t/m 8 gaan via de 

hoofdingang.  

De leerlingen van groep 1 mogen op de eerste schooldag door hun ouders naar de deur 

worden gebracht. 

 

Aan alle leerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s) 



 

 

Ophalen van de kinderen:  

Alle kinderen komen met de groepsleerkracht naar buiten om 14.00 uur. Vanaf de 

zomervakantie hanteren wij geen gespreide eindtijden meer. Ouders kunnen buiten het hek 

op afstand van elkaar wachten.   

Mocht u een korte vraag of mededeling hebben voor de leerkracht mag u even het plein op 

komen om naar de leerkracht te gaan.  

 

Bij voorkeur lopend of met de fiets naar school: 

Wij vragen iedereen om zoveel mogelijk lopend of met de fiets naar school te komen. Mocht 

u toch uw kind(eren) met de auto wegbrengen en ophalen: Denkt u dan ook aan onze 

buren? Omdat wij bericht hebben ontvangen van buurtbewoners dat enkele buren ook in 

nacht- en/of ploegendiensten werken, zou het fijn zijn als u de motor van uw auto niet 

langdurig laat draaien en niet wilt claxonneren. Houdt tevens opritten vrij en zorg dat het 

zebrapad een veilige plek is voor onze leerlingen om over te steken.  

 

Zowel bij het brengen als ophalen van de kinderen is het verzoek om voldoende onderlinge 

afstand te houden opdat de 1,5 meter regel kan worden gehandhaafd.  

 

Hieronder volgt nog wat verdere informatie over de start van het schooljaar: 

 
Ouders/verzorgers op afspraak in de school: 
Het is voor ouders/verzorgers weer mogelijk om op afspraak op school te komen voor 

bijvoorbeeld een gesprek met de leerkracht(en). Voorwaarde is dat u geen 
gezondheidsklachten heeft die passend zijn bij COVID-19. Indien dit wel het geval is, blijft u 

thuis en kan het gesprek niet op school plaatsvinden. Bij twijfel: blijf thuis. Al het 
(onderwijs)personeel, alle leerlingen en andere aanwezigen in of bij de school moeten 
volledig klachtenvrij zijn en anders thuisblijven. Een alternatief voor een gesprek op school is 
dan telefonisch of via Microsoft Teams.  

 

Startgesprekken, uitnodiging via Parro: 

Vanaf maandag 13 september staan de startgesprekken gepland. Wij nodigen alle leerlingen 

met hun ouder(s)/verzorger(s) uit voor een startgesprek over/met uw kind. Deze kunnen 

live op locatie gevoerd worden. De uitnodiging hiervoor ontvangt u t.z.t. van de eigen 

groepsleerkracht(en) via Parro. U kunt dan zien op welke momenten de leerkracht 

beschikbaar is. Aan u de vraag om u zich dan zo spoedig mogelijk in te schrijven.  

 
Gebruik van MOO en Teams, wachtwoord doorgeven: 
We willen u vragen om thuis nog eens in te loggen in Teams en MOO. Het wachtwoord dat u 
voor de zomervakantie met uw kind heeft ingesteld, is hetzelfde gebleven. Weet u en/of uw 

kind het wachtwoord niet meer, klik dan op wachtwoord vergeten.  
Wilt u komende week via Parro of op een briefje het wachtwoord van uw kind aan de 
leerkracht(en) van uw kind doorgeven? Dan kan de leerkracht uw kind(eren) helpen bij het 
inloggen op school. Als het niet lukt, neemt u dan contact met de leerkracht van uw 
kind(eren). 

 

Absenties doorgeven via Parro: 

Met ingang van dit nieuwe schooljaar is het voor ouders/verzorgers mogelijk om via de 

Parro app een ziekmelding of een absentie aan ons door te geven. Op deze manier hoeft u 

niet naar school te bellen, maar kunt u het meteen doorgeven. Absenties die via de App 

kunnen worden gemeld zijn: Ziek / Corona gerelateerde afwezigheid / Doktersbezoek / 

Tandartsbezoek. 

In het algemeen is het niet in het belang van uw kind school te moeten missen. Wij 

verzoeken u daarom nadrukkelijk om bezoekjes aan arts en tandarts zoveel mogelijk buiten 

de schooltijden te laten plaatsvinden.  



 

 

Verlofaanvragen om andere dan de hierboven genoemde redenen dienen ruim van tevoren te 

worden aangevraagd bij  de directeur van de school (calamiteiten uitgezonderd). Voor meer 

informatie hierover verwijzen wij u naar de website van onze school 

http://cvanleeuwen.nl/praktisch/verlof-aanvragen/ 

 

Privacy voorkeuren doorgeven via Parro: 
Onze school doet er alles aan om zorgvuldig en gepast om te gaan met de privacy van 
kinderen. Naast dat het wettelijk verplicht is, is het ook prettig om met ieders persoonlijke 

voorkeuren rekening te houden. Als ouder heb je het recht om aan te geven of je kind op de 
foto mag of niet en waar die foto’s geplaatst mogen worden. Zo kun je in Parro bijvoorbeeld 

aangeven dat foto’s van uw kind niet op Facebook mogen staan, maar wel via Parro gedeeld 
mogen worden.  
In Parro staat geregistreerd wat u in een eerder stadium heeft aangegeven aan privacy-
voorkeuren voor uw kind(eren). Tot en met eind september kunt u, indien gewenst, via Parro 
de privacy voorkeuren voor uw kind(eren) wijzigen. Hoe je dit doet? Ga naar het tabblad 

“Instellingen”. Tik op Privacy-voorkeuren. Geef per kind aan wat de voorkeuren zijn, via het 
potlood achter het kind. 
Vanaf oktober is het wijzigen van de privacy voorkeuren enkel mogelijk middels een 
formulier dat op school verkrijgbaar is.  

 
Onderwijs anders organiseren: 
Tijdens de afgelopen studiedagen zijn wij met het team in overleg gegaan om ons onderwijs 
iets anders te organiseren. Wij willen onze instructies nog meer laten aansluiten bij de 

behoeften van de kinderen. Mede door het Nationaal Onderwijs Plan (NPO-subsidie van de 

Rijksoverheid) en de mogelijkheid om extra leerkrachten te kunnen aanstellen, zijn wij bezig 
om dit te gaan realiseren. We zullen dit stap voor stap gaan uitwerken en tot uitvoer 
brengen. We houden u op de hoogte van deze ontwikkelingen.  
 

Jassen, tassen, eten en drinken: 
Vlakbij de klasdeuren zijn kapstokken voor de jassen en (gym)tassen. De eerste dag zal de 

leerkracht aanwijzen welke kapstokken voor welke groep bedoeld zijn.  
Het fruit en drinken wordt in de trolley in de klas gezet.  
In de hal boven en in de hal beneden staan koelkasten. Hierin worden koelproducten voor de 
lunch bewaard. Om te voorkomen dat de koelkast veelvuldig open en dicht gaat, worden de 
koelproducten in de klas verzameld in een aparte bak en dan per groep in 1 keer in de 
koelkast gezet.  

 

Plaats in de klas: 

Uw kind heeft een plaats in de klas gekregen. In de eerste paar weken zullen wij zien of deze 

plaats voor ieder kind een goede is. Gedurende het schooljaar zullen de kinderen meerdere 
malen van plaats veranderen.  

 

Gymdagen: 
Op maandag gymmen de groepen: 8, 4 en 3. De eerste schooldag wordt er nog niet 
gegymd. Maandag 6 september hebben deze groepen de eerste gymles.  
Op vrijdag gymmen de groepen: 7, 6 en 5. Vrijdag 3 september is voor deze  groepen de 
eerste gymles. Mogelijk veranderen de gymdagen nog gedurende het schooljaar. 

 

Eerste schoolweek: 
In de eerste schoolweek worden in alle groepen activiteiten gedaan om elkaar nog beter te 

leren kennen en te wennen aan het nieuwe lokaal. Wij vinden het belangrijk om samen een 

goede start te gaan maken.  
Mocht uw kind nu al vragen hebben, mogen deze opgeschreven worden en de eerste dag 
meegenomen worden. Dan kunnen de leerkrachten er meteen antwoord op geven. 
 
 

 

 

http://cvanleeuwen.nl/praktisch/verlof-aanvragen/


 

 

Wanneer mag mijn kind niet naar school i.v.m. het Corona-virus? 
In verband met het Corona-virus gelden nog steeds diverse richtlijnen. Wij verwijzen u naar 
de mees recente versie van de beslisboom die u als bijlage bij deze brief aantreft.  

Lees deze goed door. Voor overleg kunt u altijd contact opnemen met school.  

Wij blijven op school extra aandacht houden voor hygiëne. Zo zal er nog steeds extra 

schoongemaakt worden en zijn er meerdere momenten waarop de kinderen hun handen 
moeten wassen.  

Indien er geen leerkracht is door ziekte en/of andere redenen: 

In de komende periode kan het ook voorkomen dat de leerkracht van uw kind(eren) ziek is, 

(milde) gezondheidsklachten heeft of om een andere reden afwezig is. Wij doen op dat 

moment een beroep op onze invalpool. Indien er geen invalleerkracht beschikbaar is, zullen 

wij kijken wat er intern mogelijk is om de kinderen op te vangen. In uiterste gevallen kan 

het voorkomen dat wij u informeren en verzoeken uw kind(eren) thuis op te vangen. Indien 

de leerkracht op dat moment in staat is om op afstand onderwijs te verzorgen, zal zij u 

informeren via Parro. 

 

Luizencontrole: 

Hoofdluiscontroles worden sinds het Corona-virus niet meer gedaan op school. Hoe 

controleert u op hoofdluis thuis? Neem een kijkje op: 

https://www.rivm.nl/hoofdluis/controleren-en-behandelen 

 

Oudercommissie: 

De oudercommissie is op zoek naar nieuwe leden. Bent u een betrokken ouder en vindt u het 

leuk om te helpen bij activiteiten op school? Meldt u zich dan aan. Zie voor meer informatie 

de flyer achter deze brief.   

 

Reminder aanmelden cursus typevaardigheid: 

Zit je in groep 6, 7 of 8? Tot 22 september kun je je nog aanmelden voor de cursus 

Typevaardigheid bij de typejuf. Eens in de twee weken is er een klassikale les, op de 

maandagmiddag na schooltijd. 

Wil je weten hoe de cursus is, vraag dat dan gerust aan kinderen die de cursus vorig jaar 

hebben gedaan! Voor informatie en aanmelden: www.detypejuf.nl. 

Zie voor meer informatie de bijgevoegde flyer.  
 

 

Wij hopen u zo voldoende geïnformeerd te hebben. 
Tot maandag. Wij hopen er samen een ontzettend 
leuk en leerzaam schooljaar van te maken!  

 

Met vriendelijke groet, 

Team C. van Leeuwenschool 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage: 3 
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Inschrijven op www.detypejuf.nl 

 
 

 

 

 


