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Schooljaar 2020-2021    Vrijdag 27 augustus 2021 

 

Agenda 30 augustus 1e schooldag van het nieuwe schooljaar 

 22 september Studiedag onderbouw (1 t/m 4 is vrij) 

 27 t/m 29 september Kamp groep 8 

 

De laatste vakantiedagen zitten er dan echt bijna op. We 

hopen dat iedereen een hele fijne vakantie heeft gehad.  

 

De afgelopen dagen is het team al druk bezig geweest met de  

voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar. Wij zijn er klaar 

voor en hebben er weer veel zin in. 

 

We wensen iedereen een heel fijn nieuw schooljaar toe. 

 

 

 

Even alle info op een rijtje 

Halen en brengen: nog even het oude systeem 

Voor de vakantie heb ik u op de hoogte gesteld van ons nieuwe beleid ten aanzien van het halen en 

brengen van de kinderen. Normaal gesproken zouden ouders, volgens dit nieuwe beleid, de week na de 

zomervakantie hun kinderen in de klas mogen brengen. Echter geldt op dit moment nog, volgens het meest 

actuele protocol, de anderhalve meter afstand voor volwassenen en er wordt van ons verwacht 

bij alle bezoekers een gezondheidscheck te doen. Daarom is het op dit moment niet haalbaar om alle 

ouders hun kind in de klas te laten brengen.  

Dat betekent dat we het oude systeem in grote lijnen nog even moeten hanteren. Verderop in deze 

nieuwsbrief zetten we het nog even voor u op een rijtje. 

  

We maken een uitzondering voor ouders van kinderen die nieuw op school zijn. Zij mogen in de eerste week 

wel hun kind naar de klas brengen. Deze ouders dienen wel elke keer een gezondheidscheck in te vullen. 

Daarvoor liggen formulieren klaar op de witte statafels bij de ingang.  Deze kunnen vervolgens in een 

‘brievenbus’ gedaan worden.  

Ouders van een jarige mogen de traktatie samen met hun kind naar de klas brengen. Hiervoor gelden 

dezelfde voorwaarden als hierboven beschreven. 

Na de volgende persconferentie zullen we opnieuw bekijken wat de mogelijkheden zijn. Ook de twee andere 

scholen zullen bij de start van het schooljaar nog het oude systeem hanteren. 

  

Het actuele coronaprotocol voor het basisonderwijs kunt u vinden op onze website: 

protocol basisonderwijs 18 augustus 2021 

 

mailto:directie.rietkraag@wijdevenen.nl
http://www.kbsrietkraag.nl/
http://www.wijdevenen.nl/
https://www.kbsrietkraag.nl/pagina/437691/Ouders+in+school
http://1.119.klanten.instapinternet.nl/bestanden/532243/Protocol-basisonderwijs.pdf
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Halen/brengen, alles op een rijtje 

In zijn algemeenheid blijft gelden dat volwassenen anderhalve meter afstand van elkaar dienen te 

houden.  Kinderen hoeven geen afstand tot elkaar en tot volwassenen te houden. 

                         

➢ Start van de dag   

Tussen 8.15 uur en 8.30 uur kunnen de leerlingen naar school komen. Alleen de leerlingen van de groepen 

1 tot en met 4 mogen door een ouder het plein op begeleid worden. De kinderen van de groepen 1-2 

worden bij het hek van de patio opgevangen door een leerkracht of onderwijsassistent. Ouders nemen 

afscheid voor het hek van de patio en verlaten via de hoofdingang of het zijhek weer het plein.  

 

➢ Tussen de middag 

Bij het ophalen van kinderen die niet tussen de middag overblijven, mogen ouders/verzorgers van leerlingen 

van de groepen 1 tot en met 4 op het plein wachten.  Wij verzoeken u wel om tussen de middag het 

plein alleen via het zijhek te verlaten. De kans is groot dat er op dat moment kinderen van de Maranatha 

op hun plein aan het spelen zijn. 

Ouders van kinderen in groep 5 tot en met 8 worden verzocht buiten het schoolhek te wachten. De kinderen 

gaan zelf naar hun ouders toe. Hier geldt ook het verzoek om anderhalve meter afstand te houden.  

 

➢ Brengen tussen de middag 

De kinderen die tussen de middag niet op school zijn overgebleven mogen vanaf 12.50 uur het plein op en 

de school in. Dit kan via het zijhek of de hoofdingang. Ook hier geldt hetzelfde systeem als ’s ochtends: 

alleen de leerlingen van de groepen 1 tot en met 4 mogen door een ouder het plein op begeleid worden. 

Deze ouder neemt afscheid voor het hek van de patio en verlaat zo snel mogelijk via het zijhek het plein.  

 

➢ Eind van de schooldag 

Bij het ophalen van de kinderen mogen ouders van leerlingen van de groepen 1 tot en met 4 op het plein 

wachten.  Ouders van kinderen in groep 5 tot en met 8 worden verzocht buiten het schoolhek te wachten. 

De kinderen gaan zelf naar hun ouders toe. Het schoolplein kan via het zijhek of de hoofdingang verlaten 

worden. 

 

Informatieavond/kennismakingsgesprekken 

We zullen vanwege de huidige coronaregels de informatieavond via een filmpje en een nieuwsbrief 

organiseren. Deze informatie zult u uiterlijk vrijdag 10 september van de leerkrachten van uw kind/kinderen 

ontvangen. 

In de weken van 13 en 20 september zullen de kennismakingsgesprekken plaatsvinden. Daarvoor willen wij 

ouders de mogelijkheid bieden de leerkrachten op school of online te spreken. U zult daarover nog 

informatie via de groepsleerkrachten ontvangen. Wij denken dat bij deze gesprekken de anderhalve meter 

afstand goed realiseerbaar is en de gezondheidscheck goed te doen is. Wij weten dat veel ouders het 

eerste persoonlijke contact met de nieuwe leerkracht(-en) vorig schooljaar gemist hebben, maar dat er ook 

ouders waren die de online optie heel prettig vonden. Daarom willen wij u een keuzemogelijkheid bieden.  

 

Vakanties, studiedagen en de schooltijden 

 

Studiedagen 

22 september 2021:    Studiedag onderbouw, groep 1 t/m 4 is vrij 

22 juni 2022:                Studiedag onderbouw, groep 1 t/m 4 is vrij 

 

 

 

http://www.wijdevenen.nl/
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Vakanties 

Herfstvakantie: 18 oktober t/m 22 oktober 2021 

Kerstvakantie:  27 december 2021 t/m 7 januari 2022 

Voorjaarsvakantie: 28 februari t/m 4 maart 2022 

Pasen:  15 t/m 18 april 2022 

Meivakantie:  25 april t/m 6 mei 2022 

Hemelvaart:  26 en 27 mei 2022 

Pinksteren:  5 en 6 juni 2022 

Zomervakantie: 11 juli t/m 19 augustus 2022 

 

Schooltijden 

Groep 1 t/m 4  

  Ochtend Middag 

Maandag 8.30 - 12.00 u. 13.00-15.00 u. 

Dinsdag 8.30 - 12.00 u. 13.00-15.00 u. 

Woensdag 8.30 - 12.30 u   

Donderdag 8.30 - 12.00 u. 13.00-15.00 u. 

Vrijdag 8.30 - 12.00 u.   

 

Groep 5 t/m 8  

  Ochtend Middag 

Maandag 8.30 - 12.00 u. 13.00-15.00 u. 

Dinsdag 8.30 - 12.00 u. 13.00-15.00 u. 

Woensdag 8.30 - 12.30 u.   

Donderdag 8.30 - 12.00 u. 13.00-15.00 u. 

Vrijdag 8.30 - 12.00 u. 13.00-15.0 . 

 

!!Nog even extra aandacht voor het feit dat alle groepen op woensdag tot 12.30 uur les hebben. Dit is 

anders dan voorgaande jaren. 

 

 

Wijzigingen doorgeven 

Gaat u verhuizen of heeft u een ander telefoonnummer?  

U kunt deze gegevens zelf aanpassen in het Ouderportaal. Heeft u geen inloggegevens 

ontvangen, stuurt u dan een email naar: administratie.rietkraag@wijdevenen.nl  

  

  

 

 

Overige informatie volgt hieronder of als bijlage: 

 

 

http://www.wijdevenen.nl/
mailto:administratie.rietkraag@wijdevenen.nl

