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Aan de ouders 
Hierbij ontvangt u de eerste nieuwsbrief van het schooljaar 2020-2021.  
Door middel van deze nieuwsbrief informeren we u over de lopende zaken in 
onze school. Wij proberen u zoveel mogelijk op de hoogte te houden. Bekijk ook 
de website en de Parro app voor informatie.  
Hartelijke groet, mede namens het team, Danielle van den Berg- de Jong 
Voor alle data geldt Deo Volente. 
 

 
Om bij stil te staan  
De vakantie is weer voorbij en wij starten met elkaar een nieuw schooljaar. Ik 
hoop dat u/jullie een goede vakantie hebt gehad en met nieuwe energie kunt 
starten. Toch zal het een ander jaar worden dan anders. Het coronavirus steekt 
op bepaalde plekken de kop weer op en de maatregelen blijven voortdurend 
veranderen. Een onzekere periode waarin wij niet al te veel vooruit kunnen 
plannen, en er wellicht momenten zijn dat ons geduld op de proef gesteld 
wordt. Maar we hoeven dit gelukkig niet alleen te doen. God zorgt voor ons, hij 
weet wat wij nodig hebben en hij zal ons leiden en begeleiden, ook het 
komende schooljaar.  
 
Juist omdat ik niet weet hoe de weg zal zijn Heer:  
Wees Gij mijn gids.  
 
Het land dat ik betreed, zo onbekend, zo vreemd voor mij: 
Wees Gij mijn gids.  
 
Draag mij, Heer, als ‘t nodig is, behoed mij stap voor stap: 
Wees Gij mijn gids. 
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Belangrijkste RIVM maatregelen voor start nieuwe schooljaar  
 
Protocol leerlingen en personeel  
De volgende regels zijn van toepassing:  
1. Alle leerlingen gaan volledig naar school.  
2. Tussen leerlingen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden.  
3. Tussen alle volwassenen moet onderling 1,5 meter afstand bewaard worden. 
4. De school zorgt ervoor dat leerlingen vaak hun handen wassen.  
5. Na school gaat iedereen direct naar huis. 
 
Protocol ouder(s)/verzorger(s) en externen op school 
1. Met het strikt toepassen van triage is aanwezigheid in de school van 
ouder(s)/verzorger(s), vrijwilligers, stagiaires en (externe) 
professionals toegestaan. Volwassenen houden te allen tijde 1,5 m 
afstand tot elkaar en passen strikt de hygiënevoorschriften toe. 
2. Oudergesprekken kunnen in de school plaatsvinden met het strikt 
toepassen van triage en de 1,5 m afstand. 
 
Protocol in en rondom schoolgebouw 
1.  Op Het schoolplein geldt eveneens de 1,5m afstand tussen volwassenen. 
2. De school hanteert looproutes (KJS 4 verschillende ingangen/uitgangen). 
3. Ouders betreden alleen met toestemming van het personeel het   
    schoolgebouw.  
Nieuwe leerlingen mogen de eerste week binnengebracht  
worden, daarna indien mogelijk op het plein afscheid nemen.  
 
Daarnaast blijven de hygiënemaatregelen van het RIVM van kracht – zoals het 
OMT aangeeft, is het extra van belang dat die worden nageleefd. Het gaat 
daarbij om: 
• Een goede melding en monitoring van besmettingen;  
• Het strikt toepassen van triage wanneer ouders/verzorgers en andere 
volwassenen de school binnentreden (zie voor meer informatie: 
rivm.nl/documenten/triage-bezoekers);  
• Het strikt toepassen van de overige hygiënemaatregelen. 
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Geboorte 

  Wij feliciteren juf Jorrianne Verduijn en haar gezin met de 
geboorte van Debora. De juf en Debora maken het goed. Wij 
wensen de juf en haar gezin een hele goede periode met 
elkaar en wensen hen Gods zegen toe! Vindt u het leuk om 
een kaartje te sturen dan kan dit naar; familie 
Verduijn, Beatrixstraat 5, 2935 XA Ouderkerk aan den IJssel.   
 

Ook feliciteren wij meester Peter Roggeveen en zijn vrouw met 
de geboorte van Jesse. Arianne en Jesse maken 
het goed. Wij wensen meester Peter en Arianne 
een hele goede periode met elkaar en wensen 
hen Gods zegen toe! Wilt u meester Peter en 
Arianne een kaart sturen dan kan dit naar; 
familie Roggeveen, Jan van Cappellestraat 14, 
2923 CS Krimpen aan den IJssel.  
 

 
Nieuwe leerlingen:   
We heten Bart Grisnich, Siem van Reenen, Dylano Coster, Anna Tuinier en Aron 
Spek van harte welkom op onze school. We hopen dat jullie een fijne en 
leerzame tijd op school hebben.   
 

 
Welkom borrel 
I.v.m. de coronamaatregelen gaat de welkom borrel met een hapje en een 
drankje helaas niet door.  
Wel mag u van 14.00-15.15 uur samen met uw kind kort een kijkje nemen in het 
klaslokaal. De leerkracht is ook aanwezig in de klas.  
Wilt u via de eigen ingang naar binnen en daar ook weer naar buiten gaan, dit 
voorkomt opstopping in de gang waar wij de 1,5m niet kunnen waarborgen.  
Graag de 1,5 meter regel in acht nemen als volwassenen en max. 5 ouders per 
klas.  
Groep 1-2: kleuteringang naar binnen (en ook weer naar buiten)   
Groep 3-4: ingang groep 3-4 lokaal (en ook weer naar buiten)   
Groep 5-6: ingang groep 5-6 lokaal  (en ook weer naar buiten)   
Groep 7-8: hoofdingang naar binnen (en ook weer naar buiten)   
U bent van harte welkom! 
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Toestemmingsverklaring privacy:   
Ieder schooljaar heeft de school toestemming nodig om beeldmateriaal 
te delen. U kunt dit zelf doen via de Parro app. Wilt u dit dan ook z.s.m. doen?   
  

1. Ga naar het vierde tabblad 'Instellingen'.  
2. Tik op Profiel en scroll naar het kopje 'Mijn kinderen'.  
3. Geef aan wat de voorkeuren zijn, via de stipjes achter het kind.  

Heeft u hulp nodig dan kunt u altijd even langskomen, dan help ik u graag.   
 

 
Schoolgids 
De schoolgids 2020-2021 zal op de website verschijnen en niet meer als boekje 
uitgegeven worden. Wilt u toch een exemplaar ontvangen dan kun u dit 
aangeven bij de directie en zal deze voor u worden uitgeprint.  
 

 
Lunchen op school 
I.v.m. het continurooster lunchen de kinderen op school. De lunch kan in de 
koelkast gezet worden. Groep 1-2 en 5-6 in de koelkast RT kamer (naast de 
keuken) en groep 3-4 en 7-8 in het flex lokaal groep 7-8.  
Voor de vakantie merkten wij op dat er veel kinderen snoep in hun 
lunchtrommel hebben om na het eten te nuttigen. Wij willen u vragen om 
brood/fruit mee te geven en geen snoep meer in de lunch box te doen. 
Alvast bedankt! 
 

 
Gymlessen komend schooljaar  
De gymlessen voor groep 3-8 vindt plaats op dinsdagochtend. 
Wilt u er voor zorgen dat u gymschoenen meegeeft i.v.m. de balspellen. 
Groep 5-6: vertrek met de bus 8.30  gymles 8.45-9.45 uur 
Groep 3-4: vertrek met de bus 9.30  gymles 9.45-10.45 uur 
Groep 7-8: vertrek met de bus 10.30  gymles 10.45-11.45 uur 
Eerste gymles: dinsdag 8 september  
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Gezocht oplader van een laptop 
Wij zijn nog 1 oplader kwijt van een schoollaptop. Wilt u thuis kijken of u deze 
oplader wellicht nog hebt liggen? Alvast bedankt! 
 

 
Groep 1-2 

Wilt u in de schooltas van uw kind een extra onderbroek en rok/broek doen 
voor het geval uw kind een keer in zijn/haar broek plast? Wij hebben niet altijd 
de juiste maten op school liggen en uw kind hoeft niet met te grote/kleine 
kleding rond te lopen.  Vergeet u ook niet om gymschoenen (graag in een tas) 
mee te geven?  
 

 
Bibliotheekboeken 

Vanaf vrijdag 4 september zal de bibliotheek weer draaien op school. Elke 
leerling kan max. 3 boeken per week (kosteloos) lenen. Wilt u een stevige tas 
meegeven zodat de boeken niet beschadigen? De bibliotheek zal in het vervolg 
op vrijdag van 13.00-14.00 uur plaatsvinden.  
  

  
Handdoekenrooster 

Elke week krijgt een leerling van de school een tas met handdoeken mee naar 
huis om te wassen. De tas begint bij de leerlingen van groep 7/8. In de bijlage 
ziet u wanneer uw kind de handdoekentas meekrijgt. Alvast bedankt voor het 
wassen en vouwen, wij waarderen deze medewerking heel erg!   
 

 
Ouder en kind (seo) gesprekken 

Op maandag 14 september (middag+ avond) en donderdag 17 september 
(middag) vinden de ouder en kind gesprekken m.b.t. het welbevinden plaats.    
De leerlingen van groep 3-8 zullen de vragen met de leerkracht bespreken. U 
als ouder(s) kunt aanvullen en uw kind helpen bij het gesprek. Wilt u als 
ouder(s) de vragen alvast doornemen met uw kind(eren)?    
De leerlingen van groep 1-2 zullen de vragen thuis bespreken en ouders gaan 
met de leerkrachten in gesprek op de betreffende middag of avond.    
Zie de bijlage bij deze JP voor de vragen die besproken zullen worden.   
Het is voor ons als leerkrachten het doel om uw kind(eren) zo goed mogelijk te 
kunnen helpen op school, vandaar deze ouder-kind gesprekken.   
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Via de parro app krijgt u bericht om een week van tevoren in te schrijven.  
Looproute i.v.m. 1,5 meter regel.  
 
Groep 1-2: kleuteringang naar binnen (en ook weer naar buiten)   
Groep 3-4: ingang groep 3-4 lokaal (en ook weer naar buiten)   
Groep 5-6: ingang groep 5-6 lokaal  (en ook weer naar buiten)   
Groep 7-8: hoofdingang naar binnen (en ook weer naar buiten)   
    

 
Koffiemorgen 1 
De eerste koffiemorgen zal helaas nog niet door kunnen gaan. De ruimte waar 
de koffiemorgen altijd gehouden wordt is te klein om met meerdere personen 
op 1,5 meter afstand te zitten. Wij proberen voorlopig om zoveel mogelijk 
afstand te houden.  
 

   
Schoolfotograaf 
Op vrijdag 25 september staat de schoolfotograaf gepland. Gezien de 
omstandigheden i.v.m. het Coronavirus is het nog niet duidelijk of de 
schoolfotograaf ook daadwerkelijk komt en hoe deze ochtend verloopt. Zodra 
er meer informatie beschikbaar is zal ik dit met u delen.  
  

  
Christelijke kinderboekenmaand  
Het thema van de Christelijke kinderboekenmaand is “En toen?”.     
Van 2 t/m 16 oktober zullen wij aandacht besteden aan de 
kinderboekenmaand.   
  

 
Herhaling mededelingen:  
 
Trakteren 
Wij merken als leerkrachten dat er steeds grotere traktaties de school binnen 
komen. De kinderen kunnen dit vaak niet op of zijn heel lang bezig om de 
traktatie op te eten. Dit dilemma hebben wij met de MR besproken en de 
afspraak gemaakt om voortaan 1 ding te trakteren. Te denken aan 1 zakje chips, 
1 koek, 1 stuks snoep, 1 stuk fruit (gesneden mag uiteraard ook) of 1 stuks 
speelgoed. 
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Fruitdag 

Woensdag is fruitdag op de KJS.  
Hoeveel fruit u meegeeft beslist u uiteraard zelf. Wel graag in een handzaam 
en gemakkelijk eetbaar formaat.  
  
 

Ouderportaal en Parro 

U kunt, als ouders, inloggen in het ouderportaal van onze school. Dit kan via: 
https://ouders.parnassys.net/ouderportaal/inloggen?0   
Ben u uw inloggegevens kwijt, graag even een mailtje naar 
d.jong@jslag.nl.  Dan ontvangt u nieuwe gegevens.  
  
Luizencontrole 

Elke tweede week na de vakantie (dinsdag) worden de leerlingen op luizen 
gecontroleerd. Wij gaan ervanuit dat u uw kind(eren) zelf goed controleert.    
De kinderen komen in de eerste week dus luisvrij naar school. In de tweede 
week komen de luizenmoeders controleren of de leerlingen daadwerkelijk 
luisvrij zijn.    
Als uw kind(eren) luis heeft, krijgt u hier persoonlijk bericht van.    
   
Informatieborden  
Bij de ingang van de kleuters en bij de ingang van groep 3/4 hangt een speciale 
plek om posters op te hangen.    
Een deel van de prikborden is bestemd voor de school om informatie te delen 
over onderwijskundige zaken en een ander deel waar u als ouders posters 
op kunt hangen voor speciale activiteiten in de wijk. Dit voorkomt de grote 
hoeveelheid posters op de ramen. U kunt zelf de posters ophangen op de 
daarvoor bestemde plek. Als school delen wij geen folders meer uit.  
 
 
 
Agenda 

 28 Julianapost  

 31 Begin schooljaar + welkom ouders en kinderen 14.00-15.15 uur 

September 

09 Klusavond 1 (alleen hoognodige klussen) 

14 Koffiemorgen 1 8.30-9.00 uur (gaat niet door) 

14 Ouder-kind gesprekken (SEO) middag + avond (aangepaste manier) 
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17 Ouder-kind gesprekken (SEO) middag (aangepaste manier) 

25 Fotograaf 8.30-12.00 uur (nog niet duidelijk) 

29 GMR vergadering 20.00 uur 

Oktober 

02 Start Kinderboekenweek  

12 Julianapost 

 
 

     


