
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Beste ouders/verzorgers. 

 

Weer naar school 

Het schooljaar 2020- 2021 gaat op 17 augustus van start. Schooljaar 2019-2020 was een 

jaar om nooit te vergeten en ook dit schooljaar zal in het teken staan van de 

coronamaatregelen. We starten zoals we zijn geëindigd, met uitzondering van de 

schooltijden. Zoals u weet gaan we gebruik maken van het Hoorns model. In deze startbrief 

wordt u geïnformeerd over de start van het nieuwe schooljaar.  

 

Andere schooltijden, groep- en lokaalverdeling 

Nog even voor alle duidelijkheid de schooltijden volgens het Hoorns model en de verdeling 

van de groepen, leerkrachten en de lokalen: 

 

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. 

 

Groepsverdeling, schooljaar 2020-2021 

 

 

 
Dagdeel 

groep 5 
 

groep 6 
 

groep 7 
 

groep 8 Kangoe- 
roegroep 

ma-mo Juf Hilda  Meester Jakko Juf Karin B. Meester Bruny* -- 

ma-mi Juf Hilda Meester Jakko Juf Karin B. Meester Bruny* -- 

di-mo Juf Milou Meester Jakko Juf Karin B.  Meester Bruny Juf Cristel 
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Dagdeel 

groep 1 
 

groep 2 
 

groep 3 
 

groep 4 
 

ma-mo Juf Karin H. Juf Babs Juf Petra Juf Marloes 

ma-mi Juf Karin H. Juf Babs Juf Petra Juf Marloes 

di-mo Juf Karin H. Juf Babs Juf Petra Juf Annelies 

di-mi Juf Karin H. Juf Babs Juf Petra Juf Annelies 

wo-mo Juf Karin H. Juf Babs Juf Petra Juf Annelies 

wo-mi -- -- -- -- 

do-mo Juf Karin H. Juf Sheetal Juf Petra Juf Annelies 

do-mi Juf Cristel Juf Sheetal Juf Hilda Juf Marloes 

vr-mo Juf Karin H. Juf Sheetal Juf Petra Juf Annelies 

vr-mi -- -- -- -- 



di-mi Juf Milou Meester Jakko Juf Karin B. Meester Bruny -- 

wo-mo Juf Hilda Juf Janet Juf Karin B. Meester Bruny -- 

wo-mi     -- 

do-mo Juf Milou Meester Jakko Juf Karin B. Meester Bruny Juf Cristel 

do-mi Juf Milou Meester Jakko Juf Karin B. Meester Bruny -- 

vr-mo Juf Milou Meester Jakko Juf Karin B. Juf Cristel  

vr-mi -- -- -- -- -- 

 

Dit schooljaar voert een aantal leerkrachten aanvullende (lesgevende) taken uit:  
-* De lesgevende taken van meester Bruny zullen op bepaalde maandagen worden 
overgenomen door juf Cristel.  
-Juf Karin → cultuurcoördinator 
-Juf Marloes (gedragsspecialist)→ o.a. groepsobservaties, doelgerichte gesprekken voeren 
met en begeleiding van leerlingen.  
-Juf Petra → sociale veiligheidscoördinator/ KiVa specialist 
-Juf Annelies (dyslexie- en leesspecialist)→ o.a. leerkrachten ondersteunen bij de begeleiding 
van dyslectische leerlingen. 
-Juf Cristel (rekencoördinator en begaafdheidsspecialist)→ plusgroep en o.a. diagnostische 
gesprekken voeren en begeleiden van leerlingen met rekenproblemen. 
-Meester Jakko (ICT-coördinator) → o.a. leerkrachten en leerlingen ondersteunen bij de 
invoering van ICT op de woensdag. 
Onze overige coördinatoren zijn: 
Juf Hilda Kroeze en meester Jakko → Bhv’er en veiligheidscoördinator 
Meester Bruny → sport- en spelcoördinator 
 
Gymrooster 
Gymnastiekrooster 2020-2021 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
*Groep 2 en 3 krijgt les van de vakleerkracht op de vrijdagochtend in het speellokaal 

Gymrooster Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag  Vrijdag 

Groep 1 
 

10.15-11.00 

 

speellokaal speellokaal speellokaal speellokaal 

Groep 2 
 

9.30-10.15 speellokaal 

 

speellokaal 

 

speellokaal 

 

*9.25- 10.10 

Groep 3 
 

13.15-14.00    *8.40–9.25 

Groep 4 
 

 8.30-9.10  13.15-14.00  

Groep 5 
 

14.30-15.15 9.10-9.50    

Groep 6 
 

 10.00-10.40  11.10-12.00 

 

Groep 7 
 

 10.40-11.20 

 

 10.15-11.05  

Groep 8 
 

 11.20-12.00  8.45-9.35 

 

 



 
Verdeling lokalen 

Groep 1 → lokaal groep 1 

Groep 2 → lokaal groep 2 

Groep 3 → lokaal groep 3 

Groep 4 → lokaal groep 4 

Groep 5 → lokaal groep 5 

Groep 6 → lokaal groep 6 

Groep 7 → lokaal groep 8 ( 2019-2020) 

Groep 8 → lokaal groep 7 (2019-2020)  

 

Brengen en halen:  
Er mogen geen ouders in het gebouw en op het plein. Dit betekent dat één ouder het kind 
tot aan het hek mag brengen. Ouders houden zelf 1.5 m afstand en lopen gelijk door. We 
gebruiken drie ingangen namelijk: 
Ingang onderbouw → Voor de groepen 1 en 2.  
Groep 1→ De kinderen van groep 1 worden tot aan het hek gebracht en verzamelen zich om 
8.25 u. op het plein bij juf Karin. In overleg met de juf mogen “nieuwe“ kinderen door hun 
ouder(s) in de klas worden gebracht.  
Groep 2 → De kinderen worden tot aan het hek gebracht en verzamelen zich op het plein bij 
de juf van groep 2. Om 8.20 u. neemt de juf de kinderen mee naar binnen.  
Bij het uitgaan van de school worden de kinderen door de juffen weer naar het hek 
gebracht.  
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 8.15 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 daarna gaan de kinderen rustig 
naar de groep.  
Kinderen blijven zoveel mogelijk in de groep. 

De schoolbel 

De schoolbel, die door een digitale klok wordt aangestuurd, belt om 8.25 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. 
 
 

 

Informatie m.b.t de corona maatregelen 

• Ouders bespreken thuis de algemene RIVM richtlijnen zoals:  

-op de juiste manier de handen 20 seconden wassen 

-hoesten en niezen in de elleboog 

-niet aan je gezicht zitten. 

Wij zullen op school kinderen hierop wijzen.  

• Kinderen moeten voordat zij op school komen naar het toilet zijn geweest en hun 
handen grondig hebben gewassen. Kinderen gebruiken op school geen 
desinfectiemiddelen. Wel wassen zij regelmatig hun handen. 



• Op de stoep zijn strepen getrokken die de afstand aangeven. Ouders dienen zich 
hieraan te houden. De 1,5 meter blijft een belangrijke maatregel voor volwassenen 
om verspreiding te voorkomen. 

• De leerkracht kan onder schooltijd bellen als blijkt dat uw kind corona gerelateerde 
verschijnselen heeft. Ouders zijn dan verplicht om hun kind op te komen halen.  

• Ouders die iets willen melden kunnen dit per mail doen. Tijdens deze coronaperiode 
hoeven ouders niet te bellen in geval van een ziekmelding, maar kunnen mailen naar 
de leerkracht van de groep. Zie ook: belangrijk om te weten.  

• We geven nu alvast aan dat de kijkavond die wij normaal voor kinderen en ouders 
organiseren niet doorgaat.  

• Voor de startgesprekken zullen wij een passende oplossing zoeken. 
• Ouders die, om welke reden dan ook, aanwezig moeten zijn zullen vooraf aan het 

bezoek een formulier in moeten vullen in het kader van de triage. Het formulier ligt 
bij de ingangen van de school en moeten daar worden ingevuld en afgegeven aan 
degene met wie contact is gezocht. Aanwezigheid op school kan alleen op aanvraag.  

 
De pauzes 
Alle kinderen blijven, tot nader bericht, op school eten om te voorkomen dat ouders twee 
keer op school moeten komen om te brengen en te halen en in afwachting van de corona 
maatregelen. Kinderen nemen dus zelf eten en drinken mee voor de kleine pauze en voor de 
lunchpauze (dit geldt ook voor de groepen 1 en 2).  
Aangezien het gaat om de hele groep, worden ook de overblijfkrachten weer ingeschakeld, 
mits dit mogelijk is. Overblijfkrachten zullen, zoals zij ook al deden, de kinderen begeleiden 
bij het buitenspelen.  
Voor de allerkleinste kinderen in groep 1 kan een schooldag erg lang zijn. U kunt contact 
opnemen met juf Karin om uw wensen t.a.v. de schooltijden te bespreken. Haar mailadres 
is: k.hovius@sooog.nl.  
 
Traktaties 
Er mag getrakteerd worden, maar de traktatie moet gekocht zijn in verpakking. Alle kinderen 
krijgen dus een apart verpakte traktatie.  
 
Belangrijk om te weten: 
Ouders wordt gevraagd om: 

➢ kinderen met ziekteverschijnselen zoals hoesten, zere keel, misselijkheid en koorts 

thuis te houden en ziek te melden. 

➢ direct te bellen met de directie indien er sprake is van besmetting. Tel: 06 28077311 

➢ bij ziekte van het kind niet te bellen, maar per mail af te melden, bij de 

groepsleerkracht. 

➢ zoveel mogelijk de kinderen zelfstandig naar school te laten gaan. U kent uw kind het 
beste en weet of dit mogelijk is.  

➢ kinderen zoveel mogelijk te laten lopen naar school en dus niet op de fiets. 
➢ de tijden die genoemd zijn voor de groepen 1 en 2 aan te houden en niet te vroeg of 

te laat te komen. Ook is het niet de bedoeling om te blijven staan, dit i.v.m. de 1,5 
meter afstand. 

➢ kinderen thuis nog naar het toilet te laten gaan en de handen goed te laten wassen 
met zeep.  

➢ Op dinsdag en vrijdagochtend de kinderen schoenen aan te doen waarop zij ook 
buiten kunnen gymmen, dus geen slippers.  

 
De schooldag: 

mailto:k.hovius@sooog.nl


In alle groepen wordt gestart met de GOUDEN weken. Er worden o.a. gesprekjes gevoerd en 
KiVa-lesjes gegeven om elkaar (nog beter) te leren kennen en opnieuw de afspraken en 
regels onder de aandacht van de kinderen te brengen. Alle groepen maken ook dit 
schooljaar samen een mooie poster die buiten het lokaal wordt opgehangen.  
Op dinsdag worden er gymlessen gegeven. We gaan er vanuit dat het gymlokaal weer 
gebruikt mag worden, maar indien dit niet het geval is, kan het zijn dat de kinderen buiten 
gymles krijgen. Slippers of andere losse schoenen zijn gevaarlijk en kunnen zorgen voor 
valpartijen. Zou u willen zorgen voor gymlesbestendig schoeisel?   
Ook op de vrijdagochtend tot 10 uur is meester Jelmar weer aanwezig. Het speellokaal wordt 
voor de onderbouwgroepen gebruikt voor de bewegingslessen.  
 
Wij zien jullie graag op maandag 17 augustus.  
 

 
 

Met vriendelijke groet, 

 

Eva Schipper.  

Directeur OBS Beukenlaan.  

 


