Hellevoetsluis, 26 augustus 2021

Betreft: Start schooljaar 2021/2022

Beste ouders/verzorgers en leerlingen,
We hopen dat jullie allemaal een fijne vakantie hebben gehad en lekker zijn uitgerust. De afgelopen
week hebben we de school weer helemaal in orde gemaakt om aanstaande maandag te kunnen starten.
We kijken er erg naar uit om alle leerlingen weer te ontvangen.
Met deze brief informeren wij u graag over een aantal belangrijke onderwerpen voor de start van het
schooljaar.
Kalender
Op onze website vindt u onze nieuwe jaarkalender. Hierin staan alle belangrijke data zoals studiedagen,
schoolvakanties en activiteiten.
Vanwege coronamaatregelen kan het zijn dat sommige activiteiten in de jaarkalender anders zullen
worden georganiseerd dan vooraf gepland. Hiervan brengen wij u z.s.m. op de hoogte.
Komend schooljaar hebben de groepen 3 t/m 8 weer op dinsdag gymles in de gymzaal van Het Bolwerk.
Wijzigingen in de jaarkalender
• De informatieavond staat in de jaarkalender gepland op dinsdag 14 september. Vanwege de
coronamaatregelen hebben we ervoor gekozen om van 13 t/m 16 september per unit op school
een informatieavond te organiseren volgens onderstaand schema:
Maandag 13 september
Dinsdag 14 september
Woensdag 15 september
Donderdag 16 september

unit 1/2
unit 7/8
unit 5/6
unit 3/4

Tijd en uitnodiging voor de informatieavond ontvangt u zo spoedig mogelijk.
•

De inloopochtenden die in de kalender staan gepland, gaan in ieder geval t/m de kerstvakantie
niet door.

Corona
Gelukkig kunnen we dit schooljaar starten met een stuk minder coronaregels dan vorig schooljaar.
Hieronder geven we een opsomming van de versoepelingen die voor onze school gelden:
1. Kinderen van verschillende groepen mogen weer gemengd werken en spelen.
2. Bij verjaardagen mag er weer getrakteerd worden in de eigen unit (dus aan klasgenoten en de
eigen leerkrachten, kinderen gaan niet de klassen rond).

3. Kinderen met verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen, af en toe
hoesten en keelpijn) mogen weer naar school.
Zij blijven wel thuis bij koorts, benauwdheid of veel hoesten (zie beslisboom).
4. Alle units hanteren weer dezelfde begin- en eindtijden: inloop vanaf 8.20 uur (start 8.30 uur);
einde schooltijd om 14.00 uur.
Unit 1/2 en unit 5/6 gebruiken de ingang aan de achterkant van het schoolgebouw en unit 3/4
en unit 7/8 gebruiken de hoofdingang.
Welke aanpassingen hebben we nog wel?:
1. Volwassenen houden onderling 1,5m afstand.
2. Teamleden en leerlingen wassen regelmatig hun handen.
3. De lokalen worden regelmatig geventileerd.
4. Ouders nemen afscheid van hun kind(eren) op het schoolplein, alleen bij dringende
mededelingen mogen zij voor of na schooltijd even zelf mee de school in. Een uitzondering
maken we voor ouders van nieuwe leerlingen. Zij mogen gedurende de eerste schoolweek van
hun kind meelopen naar binnen.
Klasbord
Per 1 augustus is de Klasbord app vernieuwd. Het overzetten van de oude accounts verloopt niet goed,
daarom maken we nieuwe groepen aan in de nieuwe Klasbord app. Hiervoor kunt u de nieuwe app
‘Klasbord Ouderapp’ downloaden via de App Store of Google Play.
1. Open de app, sta toe dat de app u berichten kan sturen en druk op 'Registreren als ouder'.
2. Vul vervolgens onderstaande koppelcode in en maak onder uw eigen naam een ouderaccount
aan. De gegevens zijn:
Organisatiecode: schrijverkehellevoetsluis
Koppelcode voor unit 1/2:
Koppelcode voor unit 3/4:
Koppelcode voor unit 5/6:
Koppelcode voor unit 7/8:

GPKKGQKBNO
GLVUJNYTRW
GRNXVQZICV
GKSDOSJJPJ

Nieuwe methodes
Zoals u in een eerder bericht heeft kunnen lezen starten we dit schooljaar met nieuwe methodes voor
rekenen, taal en lezen. Kinderen werken voor de verwerking van de opdrachten niet meer op de tablets
van Snappet. Binnenkort hebben alle leerlingen van groep 4 t/m 8 wel de mogelijkheid om naast de
werkschriften op papier ook opdrachten te maken op een Chromebook.
Vragen
Heeft u naar aanleiding van deze brief vragen, dan kunt u die mailen naar schrijverke@edumarevpr.nl.

Met vriendelijke groet,
Team obs ‘t Schrijverke

