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Nieuwsbrief 27-8-2020 

Kindcentrum Beukenlaan                                            
Beukenlaan 42 
9674 CC  Winschoten 
Postadres: Postbus 6, 9677 ZG Heiligerlee 
Tel: (0597) 414294 
E-mail: obsbeukenlaan@sooog.nl 
Website van de school: www.obsbeukenlaan 
 

Overblijven tussen de middag 

We zijn na de zomervakantie begonnen zoals we zijn geëindigd voor de 

zomervakantie. Dat betekende dat de kinderen tussen de middag op school moesten 

lunchen. Vanaf volgende week maandag 31 augustus mogen de kinderen die naar 

huis kunnen weer naar huis. Kinderen die wel moeten overblijven kunnen tegen 

betaling van €1,50 op school overblijven.  

Nog even alles op een rijtje 

De schooltijden 

Maandag:   8.25 u. - 12.00 u./  13.00 u. – 15.15 u. 
Dinsdag:     8.25 u. - 12.00 u./  13.00 u. – 15.15 u. 
Woensdag: 8.25 u. - 12.30 u. 
Donderdag: 8.25 u. - 12.00 u./  13.00 u. – 15.15 u. 
Vrijdag:       8.25 u. - 12.30 u. 
 

Brengen en halen 

Let op: dit wijkt af van onze infogids i.v.m. de corona maatregelen.  

We gebruiken drie ingangen namelijk: 
Ingang onderbouw → Voor de groepen 1 en 2.  
Groep 1 en 2 → De kinderen worden tot aan het hek gebracht en verzamelen zich op 
het plein bij hun juf. Om 8.25 u. neemt de juf de kinderen mee naar binnen.  
Om 12.55 uur halen de juffen van groep 1 en 2 de kinderen bij het hek op, nemen 
daarna de overblijfkinderen van het plein mee en lopen dan samen naar binnen. 
Bij het uitgaan van de school wachten alle (groot)ouders bij het hek. De juf neemt 
de hele groep mee naar het plein en blijft totdat alle kinderen zijn opgehaald.  
 
Ingang bij groep 7 → voor de groepen 3 en 7 
Ingang bij de Kangoeroegroep → groepen 4 en 5 
Ingang voor de bovenbouw → groepen 6 en 8 
Om 8.20 u. gaan de hekken open. Kinderen die op de fiets komen zetten deze in de 
fietsenstalling en verzamelen zich per groep. Voor alle groepen staat de leerkracht bij 
een picknicktafel. Leerkrachten gaan om de beurt naar binnen.  
Jassen en tassen worden op de kapstokken gehangen en de kinderen gaan daarna 
rustig naar de groep.  
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Om 12.50 u. gaan de hekken open en mogen de kinderen hun fiets stallen en op het 
plein spelen, totdat de bel gaat. Op het plein is pleinwacht aanwezig.  
 
We zien graag dat kinderen die zelfstandig naar school kunnen ook zelfstandig gaan. 
U als ouders weet het beste of dit mogelijk is.  

Groep 1 en 2 

Heeft u vragen voor de leerkracht of wilt u iets doorgeven dan kan dat natuurlijk 

altijd. Wilt u graag met de leerkracht in gesprek dan kunt u een afspraak maken. De 

breng en haal momenten zijn altijd druk. Als u een afspraak maakt heeft de 

leerkracht rustig de tijd voor een gesprek.  

De schoolbel 

De schoolbel, die door een digitale klok wordt aangestuurd, belt om 
8.25 en om 13.00 u. Van de kinderen wordt verwacht dat zij tijdig 
aanwezig zijn, te laat komen geeft onrust in de groep en verstoort de 
les. Bovendien willen we graag direct starten met de les. 
 

 

De kleine ochtendpauze 

In de groepen 1 en 2 gaan de kinderen samen met de juf in de kring fruit/groente 

eten en drinken. Hiervoor is voldoende tijd en er wordt gecontroleerd of de kinderen 

voldoende eten en drinken. Vanaf groep 3 wordt voor de pauze van 10.00 uur de 

pauzehap genuttigd. Leerkrachten stimuleren de kinderen om alles op te eten en te 

drinken, maar dit lukt niet altijd. Er wordt niets weggegooid, zodat u ook weet of uw 

kind voldoende heeft gegeten en gedronken. Vindt u dat uw kind niet voldoende eet 

of drinkt bespreek dit dan thuis.  

 

De lunchpauze 

Op de lange dagen is de middagpauze van 12.00 u. tot 13.00 u. Kinderen gaan om 

12.00 u. direct naar huis. Kinderen die overblijven nemen iets te eten en te drinken 

mee van thuis. Snoep en chips is niet toegestaan en gaat weer mee terug. De 

kinderen eten onder begeleiding en gaan daarna op het plein spelen. Op het plein 

zijn overblijfkrachten aanwezig.  

 

Startgesprekken 

In verband met de corona maatregelen gaan wij op een andere manier invulling 

geven aan onze startgesprekken. Startgesprekken worden vaak in de derde week na 

de vakantie gehouden en hebben als doel: kennismaken met de juf en/of de meester 

en zijn gericht op het kind. De leerkrachten vinden het belangrijk om ouders en 

ouders met kinderen vanaf groep 6 toch de gelegenheid te geven om elkaar te 

ontmoeten. Natuurlijk willen wij dit op een zo veilig mogelijke manier doen. Mochten 

er ouders zijn die liever niet op school willen komen, dan hebben wij daar natuurlijk 
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begrip voor en is het mogelijk om op een andere manier contact te hebben. De 

leerkracht van uw kind geeft aan op welke manier het gesprek dan plaatsvindt.  

Voor wie? 

Deze gesprekken zijn bedoeld voor de groepen 1 t/m 7. De kinderen en ouders van 

groep 8 hebben voor de herfstvakantie gesprekken zoals meester Bruny heeft 

aangegeven in de groepsmail.  

 

Wanneer en hoe? 

De gesprekken worden gehouden vanaf 7 tot 18 september. U krijgt hiervoor een 

uitnodiging via mijnschool ouderapp (op dezelfde manier als bij de 

rapportgesprekken). Nieuwe ouders krijgen een activatiemail, zodra de kinderen in 

het leerling volgsysteem zijn aangemeld. Als de ouderapp niet werkt kunt u contact 

opnemen met meester Jakko, bij voorkeur op de woensdagochtend.  

Alle kinderen krijgen op 4 september het informatieboekje mee van de groep plus 

een formulier die samen met het kind thuis ingevuld moet worden. Dit formulier 

neemt u op de afgesproken tijd mee naar school en dient als gespreksformulier.  

We moeten ons goed aan de afgesproken tijd houden, omdat we anders te veel 

ouders in school krijgen. Dus 10 min. per kind. Ook vragen wij ouders om niet 

onnodig in de school te blijven. Het is even niet anders.  

 

Looproute 

We vragen u met klem om de 1,5 meter in acht te nemen. Daarnaast maken we 

gebruik van een looproute. Ouders en kinderen van de groepen 1,2,3 en 7 gaan door 

de hoofdingang naar binnen en naar buiten via de ingang bij groep 7. Ouders van de 

overige groepen nemen het tweede hek (bovenbouwplein) en gaan langs de 

kangoeroegroep weer naar buiten. We zullen de richting aangeven en bordjes op de 

deuren hangen.   

 

De kijkavond 

Misschien overbodig, maar de kijkavond die altijd wordt gehouden voor de 

herfstvakantie, gaat niet door. U krijgt daarom de informatie voorafgaand aan het 

gesprek al ter inzage, zodat u eventuele vragen aan de leerkracht kunt stellen tijdens 

het startgesprek.  

 

Wat u verder nog moet weten 

Op vrijdag 18 september zijn alle kinderen vrij i.v.m. een teamtraining o.l.v. 

Natuurlijk Leren. 

Op maandag 2 november gaan alle kinderen gewoon naar school. Er wordt namelijk 

geen Allerheiligen markt gehouden in Winschoten.  

Op maandag 15 maart komt de schoolfotograaf. Noteert u dit vast in uw agenda? 


