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Voorwoord
Beste ouders en/of verzorgers,
We hopen dat u allen een hele fijne zomervakantie heeft gehad, ondanks het feit dat de vakantie
ook dit jaar voor velen op een andere plek of misschien wel thuis heeft plaatsgevonden.
De afgelopen week zijn wij alweer volop aan de slag gegaan om onze school klaar te maken voor
maandag! De lokalen zijn ingericht, de schriften liggen klaar en het gebouw is weer spik en span.
Gisteren hebben we met elkaar een studiedag gehad. Tijdens deze studiedag hebben we een start
gemaakt met het aanpassen van onze pedagogische huisstijl. Hierbij staat, uiteraard, het
welbevinden van onze leerlingen en de groep voorop. In de volgende nieuwsbrief zullen wij u
hierover meer informeren. Ook leggen wij dan uit wat we dit jaar allemaal gaan doen met de
NPO-gelden (Nationaal Programma Onderwijs).
Ook al zijn we klaar met Corona, helaas is Corona nog steeds niet klaar met ons. Ook in het nieuwe
schooljaar zullen wij ons moeten houden aan de richtlijnen van het RIVM. Wat dat betekent voor
bijvoorbeeld het binnenbrengen van uw kind in school en het ‘ouders in de school’ beleid, leest u in
deze nieuwsbrief.
Houdt u zich aan de quarantaine maatregelen als u terugkomt van vakantie?
Zeker wanneer u uit een gebied terugkomt dat op de kaart als Oranje of Rood
staat gekenmerkt? Wij gaan ervan uit dat u van de regels hierover op de hoogte
bent en zich aan deze regels houdt.

We kijken ernaar uit om alle leerlingen (en hun ouders) weer uitgerust en vol enthousiasme op het
schoolplein te mogen begroeten.
We wensen iedereen een plezierig en leerzaam schooljaar toe.
Wij hebben er in ieder geval veel zin in!
Hartelijke groet,
Team CBS De Vrijenburg

In quarantaine of niet?
Ook nu zijn de regels met betrekking tot Corona zodanig gewijzigd, dat wij de nieuwste regels maar
even voor u op een rijtje hebben gezet:
●

In quarantaine:
○ Wanneer je met je kind(eren) op vakantie geweest bent in een oranje/rood gebied,
minder dan 10 dagen geleden bent teruggekomen en je kind(eren) niet immuun is
(geen covid heeft gehad minder dan 6 maanden geleden) en/of gevaccineerd is, dan
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kan je kind na 5 dagen testen en bij een negatieve test kan je kind naar school
○

Blijf thuis bij (mogelijk covid gerelateerde) klachten tot de uitslag van de test bekend
is

○

Blijf altijd thuis bij een quarantaine advies van de GGD.
■ Huisgenoten van een persoon met Corona Klachten zoals
koorts/
benauwdheid hoeven niet meer thuis te blijven.
■ Wanneer een huisgenoot positief getest wordt, moet alleen de niet-immune
persoon thuis blijven. (dus de kinderen die geen Covid besmetting hebben
gehad)
Voor de leerlingen geldt ook: alle niet-immune leerlingen gaan in quarantaine bij een
besmetting.

○

●

Testen leerlingen:
Testen van kinderen jonger dan 12 jaar wordt dringend geadviseerd als:
● de klachten niet (alleen) bestaan uit verkoudheidsklachten (bijv. als er ook sprake is
van hoesten, koorts en/of benauwdheid), of het kind anderszins ernstig ziek is,
● er een indicatie is in het kader van een bron- en contactonderzoek,
● het kind deel uitmaakt van een uitbraakonderzoek.
● Kinderen die getest worden, blijven thuis totdat de uitslag bekend is.

Schooltijden
Vanaf aanstaande maandag zijn de schooltijden weer als vanouds:

van maandag t/m vrijdag
van 8.30 uur - 13.45 uur
Wel is het van belang dat u niet blijft hangen op het plein. Als school zijn wij verplicht de 1,5 meter
op het plein te waarborgen. Houdt u zich ook alstublieft aan de looproute.

Privacy en/of beeldgebruik voorkeuren:
Op onze school maken wij regelmatig een foto of filmpje van onze leerlingen in actie.

3

Deze delen wij graag met u en soms plaatsen we ze ook op de website of delen we het via andere
sociale media.
Dit doen wij uiteraard niet zonder uw toestemming. Daarom vragen wij uw aandacht voor het
volgende:
Geef aan het begin van het schooljaar op Social Schools uw voorkeur aan, zodat het voor ons
duidelijk is wat u wel wilt en niet wilt met betrekking tot het maken en
plaatsen van foto’s of filmpjes.
U kunt uw voorkeur aangeven door op Social Schools naar “mijn
kinderen” te gaan en daar per kind de “beeldgebruik voorkeuren” in te
vullen of aan te passen.
Let op: u dient dit per kind in te vullen.

Eerste schooldag, maandag 30 augustus
We begrijpen dat de start in een nieuwe groep voor sommige leerlingen (en hun ouders) heel
spannend is. Daarom zullen alle leerkrachten van groep 1 t/m 8 de eerste schooldag op het
schoolplein de leerlingen van hun groep ophalen.
●
●

De leerkrachten van groep 4 t/m 8 wachten de leerlingen op, op het voetbalveld.
De leerkrachten van groep 1 t/m 3 wachten de leerlingen op, op het kleuterplein

Vanaf de tweede schooldag gaat groep 1 t/m 8 zelfstandig naar binnen. Er staan gastvrouwen
of -heren op het plein om de leerlingen te begeleiden.

Hieronder treft u kort onze afspraken:
●

Houd ook op het schoolplein de 1,5 m afstand in acht en blijf achter de rode lijn.
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●

Op het plein lopen gastvrouwen/heren van onze school rond. Zij kunnen uw vragen
beantwoorden en zullen helpen met het binnenbrengen van de kinderen. Heeft u een
traktatie of een vergeten tasje? Overhandig deze aan een van hen.

●

Houd de looproute in de gaten. Aan de ene kant loopt u het schoolplein op, en aan de
andere kant verlaat u het schoolplein. Zo hebben we zo min mogelijk kans op
‘opstoppingen’. We willen u vragen door te lopen en niet te blijven hangen.

●

Net zoals vorig jaar vragen we aan de ouders van groep 5 t/m 8 om NIET het schoolplein op
te komen.

●

Om 8.20 uur gaat de deur open. Dan mogen alle leerlingen naar binnen komen.

●

Om 8.25 uur gaat de eerste bel. Dit is het signaal dat de kinderen nog 5 minuten hebben om
in hun klaslokaal te zitten.

●

Om 8.30 uur gaat de tweede bel: dan begint de les en wordt uw kind in het klaslokaal
verwacht.

●

Honden zijn op ons schoolplein verboden. Hoe lief uw hond ook is, er zijn nu
eenmaal kinderen of ouders die bang zijn voor honden of die allergisch voor
huisdieren zijn. Daarom vragen wij dringend om uw medewerking hierin. Als u de
hond meeneemt naar school, blijft u buiten het hek wachten tot uw kind naar u
toekomt.

●

Wij hebben een rookvrij schoolplein.

Trakteren
Vanaf dit schooljaar mogen de leerlingen weer
trakteren in de klas! De traktaties gaan dus niet meer
mee naar huis. Wat fijn dat dit weer kan!
Denkt u er wel aan dat u overlegt met de leerkracht
als uw kind wil trakteren?
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Gymrooster
Van de groepsleerkracht bent u altijd gewend om voor de start van het schooljaar de gymtijden te
ontvangen. Onze kandidaat leerkracht gym is afgehaakt, afgelopen week. Dit betekent dat we nog
op zoek zijn naar een geschikte kandidaat. We vinden dit heel erg jammer. Dit betekent niet dat onze
leerlingen geen gym zullen krijgen. We hebben bevoegde leerkrachten binnen ons team en gaan
volgende week even bespreken hoe we de gymlessen gaan organiseren. Zodra dit rond is
informeren de groepsleerkrachten u over de gymtijden!

Kennismakingsgesprekken
Net zoals vorig schooljaar, zullen de nieuwe leerkrachten van uw kind(eren) u uitnodigen voor een
individueel kennismakingsgesprek. De uitnodiging hiervoor (met het bekende formulier) kunt u in de
eerste week van het nieuwe schooljaar verwachten.
Let op: Vanaf groep 3 mogen de kinderen bij dit gesprek
zijn!
Tijdens dit gesprek kunt u informatie over uw kind met de
nieuwe leerkracht(en) delen en/ of kan uw kind (vanaf groep 3)
iets over zichzelf vertellen. De leerkracht(en) zal/zullen u
vertellen wat uw kind dit schooljaar kan verwachten en hoe u
daarbij betrokken kunt zijn.
Ook dit jaar ontvangt u in de eerste week een uitgebreide
informatiegids over het reilen en zeilen in de groep.

Aanmelden nieuwe leerlingen
Is uw kind al 3 of wordt uw kind binnenkort 3 jaar?
Op CBS de Vrijenburg is uw kind natuurlijk van harte welkom!
Om er zeker van te zijn dat uw kind ook een plekje krijgt in onze kleutergroep (vanaf vier jaar) raden
wij u aan om uw (bijna) 3 jarige zo snel mogelijk aan te melden!

Verlof (Bijzonder verlof)
We vragen jaarlijks uw aandacht voor het verscherpte beleid vanuit Leerplicht inzake verlof
aanvragen. Daarom verzoeken wij u bij het aanvragen van verlof de volgende stappen te
ondernemen:
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1)
u vraagt het verlof minimaal 6 weken van te voren aan via Social Schools (let op, dit kan niet
via uw mobiele telefoon, dit werkt alleen op een laptop of computer)
2)
u overlegt een bewijs waaruit de datum van de aanvraag van het verlof blijkt, een
(trouw)kaart, trouwboekje enzovoort

Vanzelfsprekend geldt een overlijden van een dierbare ook als een goede reden voor bijzonder
verlof. Graag ontvangen we wel een bericht met een kopie van de rouwkaart, zodat we onze
administratie op orde houden.
Op de site www.Leerplicht.nl kunt u vinden voor welke gelegenheden wij bijzonder verlof mogen
verlenen.
Houd er rekening mee dat uw kind voor de meeste gelegenheden maximaal 1 dag vrij kan
krijgen.
Wanneer er familie in het buitenland woont, is het in sommige situaties mogelijk om hierop een
uitzondering te maken. Dit wordt altijd vooraf met Leerplicht besproken, zodat wij aan de hand van
hun advies een reactie aan de ouders kunnen geven.

Ziekmelden
U kunt uw kind ziekmelden via Social Schools. U gebruikt hiervoor het kopje
Absentie. De leerkracht ontvangt dan direct een mail in de mailbox.
Heeft uw kind klachten die zouden kunnen wijzen op een besmetting met
Covid? Laat het weten aan de leerkracht. Er zal dan contact met u worden
opgenomen om te bespreken of er informatie is die voor ons als school
belangrijk is om te weten, zodat we een eventuele besmetting op school
zoveel mogelijk kunnen voorkomen.

Luizencontrole (oproep voor
hulp!)
Na iedere vakantie is het de bedoeling dat we al onze leerlingen
controleren op luizen. Wij willen voorkomen dat onze school een
brandhaard wordt. Het gebeurt vaak dat leerlingen na de vakantie
met luizen terugkomen. De (geweldige en leuke) groep ouders die
dit met regelmaat doen is heel erg klein geworden. Wie wil ons
hierbij helpen? Het vergt meestal zo’n twee uur na iedere vakantie.
Heb je informatie nodig of wil jij je aanmelden? Dan kunt u contact
opnemen met Yolanda de Roos.
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