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Beste ouders, verzorgers.
Ik hoop dat iedereen een fijne vakantie heeft gehad en dat de accu weer opgeladen is.
Waar we ook geweest zijn: we hebben allemaal tropische omstandigheden mogen ervaren.
Graag willen we u informeren over de start van het nieuwe schooljaar.
Helaas maken de recente ontwikkelingen rond de verspreiding van het Corona-virus het nog
steeds noodzakelijk om ons aan de gezondheidsrichtlijnen van het RIVM te houden.
Aan het eind van deze nieuwsbrief staan alle richtlijnen nogmaals kort aangegeven.
Maar concreet zullen we ons aan die richtlijnen moeten houden.
We zullen ons dus moeten houden
aan de 1 ½ meter afstand. Dat
betekent dat we ouders helaas
nog niet mogen ontvangen
binnen het schoolgebouw en de
speelplaatsen.
Ik wijs graag op het feit dat we allemaal onze eigen verantwoordelijkheid moeten
nemen en daar waar we de richtlijnen te soepel hanteren, elkaar daar op mogen
aanspreken in het algemeen gezondheidsbelang van kinderen, leerkrachten en ouders!

Wat zijn de belangrijkste afspraken voor de komende tijd:
start 24 augustus: schooltijden

Zoals in de laatste oudernieuwsbrief is aangekondigd, gaan we het nieuwe schooljaar weer starten met de
oude schooltijden!! Het tijdelijke nood-continurooster komt daarmee te vervallen. Met deze oude schooltijden
pakken we ook de gebruikelijke TSO (tussenschoolse opvang) en BSO (buitenschoolse opvang) weer mee op.
Uiteraard volgen we de recente ontwikkelingen nauwlettend, om eventuele noodzakelijke aanpassingen spoedig
aan te kunnen passen. Hierover hebben we nauw contact met de MR van onze school.
Zoals eerder aangekondigd zal ook bij aanvang van het nieuwe schooljaar een projectgroep de behoefte voor
‘andere schooltijden’ gaan onderzoeken en voorleggen aan het team/ouders.
Mochten er ontwikkelingen vanuit de RIVM-richtlijnen zijn die ons noodzaken om aanpassingen te maken, dan
berichten we u hier uiteraard zo snel mogelijk over!

start 24 augustus: gezamenlijke opening?

Er zal geen gezamenlijke opening van het schooljaar plaatsvinden op één van de speelplaatsen.
We hebben ervoor gekozen om de leerlingen, zoals gebruikelijk, vanaf 8.30 uur welkom te heten door de
vrije inloop te houden. De leerlingen gaan dus direct bij aankomst naar hun eigen klas.
Uitzondering geldt echter voor de leerlingen van de groepen 7. Zij zullen verzamelen op het
voorplein. Aangezien zij dit schooljaar tijdelijk inpandig gehuisvest zijn bij de Griffioen, zullen zij de
eerste schooldag gezamenlijk te voet naar hun nieuwe locatie gaan.
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brengen en halen van de kinderen
Algemene opmerkingen
•
We vragen aan de ouders om de leerlingen die dichtbij wonen en of al wat ouder zijn hun kind als het
mogelijk is alleen naar school te laten komen. Dit vermindert het aantal wachtende ouders rondom
de school.
•
Ouders van de kinderen van groep 1-2 wordt gevraagd om hun kind wederom voor te bereiden op deze
nieuwe situatie.
•
Nadat de kinderen overgedragen zijn aan de leerkracht is het dringende verzoek aan de ouders om
daarna direct te vertrekken om zo ruimte te maken voor andere ouders.
•
Bij het uitgaan na de ochtendlessen en aan het einde van de schooldag lopen de leerkrachten van de
groepen 3 t/m 8 mee naar buiten.
•
Voor de leerlingen van groep 1-2 loopt de leerkracht mee naar het open sportveldje en wanneer de
leerkracht de leerling toestemming geeft om naar zijn ouder te gaan loopt de leerling naar de ouder.
•
Het is van groot belang dat er geen ouders op school of op het schoolplein komen.
We hanteren gewoon de inloop zoals we gewend zijn qua tijd (vanaf 8.30 uur).
Op de volgende wijze kunt u de kinderen brengen naar school / de leerkracht:
* groepen 1-2:
Alle ouders brengen hun kind vanaf het veldje van de Techniekwerkplaats. Daar wordt
afscheid genomen en kunnen de kinderen zelfstandig naar de deur van hun lokaal lopen. Dit
zijn ze inmiddels al goed gewend!
* groepen 3:
De ouders brengen hun kind of vanaf het speelveldje of vanaf de Titulaerlaan naar de
achterspeelplaats tot aan de zandbak. Vanaf hier kunnen de kinderen zelfstandig lopen
naar de vertrouwde ingang bij de aula. We zetten de deur visueel open.
* groepen 4:
de ouders brengen hun kinderen via de Kapelstraat. De kinderen kunnen
zelfstandig via de gebruikelijke ingang bij het kantoortje van meneer Frank
naar de klas gaan. Deze deur staat visueel open.
* groepen 5:
de ouders brengen hun kinderen via de Kapelstraat. De kinderen kunnen
dan via de ingang in het midden van de speelplaats bovenbouw (aula)
naar hun klas gaan. Ook hier staat de deur open.
* groepen 6:
de kinderen komen via de Kapelstraat naar school. Via het voorplein lopen de kinderen
langs het gangetje naast het kantoortje van meneer Frank door naar het achterplein en gebruiken
de ingang die ze normaal ook gebruiken. Indien mogelijk ook deze deur visueel open zetten.
* groepen 8:
de kinderen komen via de Kapelstraat naar school. Ze gaan via het gangetje naast het
kantoortje van meneer Frank naar het achterplein en gaan via hun eigen ingang naar binnen.
Deze deur staat ook hier open.
Het brengen van de kinderen:
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Het halen van de kinderen van groep 1-2 :
* groepen 1-2: ouders stellen zich op op het open sportterrein achter de Kinderopvang.
De groepen komen om de beurt naar buiten vanuit de buitendeur van hun klas:
eerst gr 1-2c, dan 1-2a, 1-2b, 1-2d, 1-2e).
De kinderen komen naar het open sportveldje en verlaten samen met de ouder via
de achterkant van het veldje poort aan de Abdisstraat
Het halen van de overige leerlingen:
* de ouders van de groepen 3 mogen op de achterspeelplaats ter hoogte van
de zandbak hun kind ophalen. Zij verlaten het schoolplein via de Titulaerlaan of via het
Kapittelhof. Niet via de uitgang naar de Abdisstraat.
* de groepen 4 t/m 8 gaan onder begeleiding van de leerkracht naar het voorplein.
* de kinderen die gebruik maken van de BSO worden opgehaald door de BSO-medewerkers.
Het halen van de kinderen:

open sportveldje bij Abdisstraat



het overblijven van de kinderen

De middagpauze wordt weer gehanteerd zoals we gewend waren: van 12.00 uur tot 13.15 uur.
U kunt uw zoon/dochter weer opgeven voor de tussenschoolse opvang bij Kober of Smallsteps, zoals u dat
gewend was. Gezien het aantal kinderen dat overblijft, verwachten we hier geen andere haal- en brengtijden te
hoeven hanteren. De kinderen die niet overblijven kunnen op dezelfde plaats / wijze opgehaald worden zoals
hierboven is aangegeven.
Voor de leerlingen van de groepen 7 die willen overblijven, zullen we hen koppelen aan de
overblijvers op de Griffioen. Indien leerlingen van groep 7 ook gebruik willen maken van de BSO, dan
worden ze gebracht naar de Kornuiten. Er zijn nu ook al leerlingen van de Griffioen die daar gebruik van
maken.

lokaalindeling

De lokaalindeling is nagenoeg niet veranderd sinds afgelopen jaar. Zoals eerder aangegeven zijn de groepen 7
tijdelijk gehuisvest bij de collega-school De Griffioen.
Hieronder ziet u het overzicht:
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nieuwe collega in de groepen 1-2

Juffrouw Joëlla (van groep 1-2) zal iets eerder haar werkzaamheden in de groep stoppen in verband met haar
zwangerschap. Zij zal vanaf de start van het nieuwe schooljaar tot ongeveer maart 2021 vervangen gaan
worden door Judith Balemans.
Hieronder stelt zij zich graag aan u voor:
Via dit berichtje wil ik me aan u voorstellen. Mijn naam is Judith Balemans.
Samen met Arjan en onze zoontjes Milan (6 jaar) en Vince (13 maanden) woon
ik in Etten-Leur. We hebben twee hondjes, Jack en Stitch waar we regelmatig
mee in het bos of op het strand gaan wandelen. Verder onderneem ik in mijn
vrije tijd graag gezellige activiteiten met familie en vrienden. Via een zijinstroomtraject krijg ik de kans om in het basisonderwijs te gaan werken.
Hiervoor heb ik 11 jaar als persoonlijk begeleidster in de gehandicaptensector
gewerkt. Hoewel ik dit werk erg leuk vond, ben ik blij met de overstap naar
het onderwijs.
Sinds 01-11-2018 was ik werkzaam op basisschool de
Wegwijzer. Op deze school heb ik in verschillende groepen ervaring mogen
opdoen. Ik vind het erg leuk om nu mijn blik op basisschool de Horizon te mogen
verbreden en kijk ernaar uit om in groep 1-2 te mogen werken. Ik heb er veel
zin in om samen met de kinderen er een gezellige en leerzame tijd van te
maken. Graag tot ziens in de klas.
Groeten, Judith Balemans
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gymrooster

Het gymrooster voor dit schooljaar is als volgt:
dinsdag
09.00 - 09.55 groepen 8
09.55 - 10.50 groepen 5
10.50 - 11.45 groepen 6

donderdag
09.00 - 09.55 groepen 4
09.55 - 10.50 groepen 3
10.50 - 11.45 groepen 7

definitief overzicht vakantiedagen en vrije dagen

Het komend schooljaar zijn de volgende vakantiedagen en vrije dagen (studiedagen) gepland:
Start schooljaar maandag 24 augustus 2020:
•
Herfstvakantie:
maandag 19 oktober t/m vrijdag 23 oktober 2020
•
Kerstvakantie:
maandag 21 december 2020 t/m vrijdag 1 januari 2021
•
Voorjaarsvakantie:
maandag 15 februari t/m vrijdag 19 februari 2021
•
Tweede Paasdag:
maandag 5 april 2021
•
Koningsdag:
dinsdag 27 april 2021
•
Meivakantie:
maandag 3 mei t/m woe 12 mei
•
Hemelvaart:
donderdag 13 mei en vrijdag 14 mei 2021
•
Tweede Pinksterdag: maandag 24 mei 2021
•
Juniweek:
maandag 14 t/m vrijdag 18 juni 2021
•
Zomervakantie:
maandag 26 juli 2021 t/m vrijdag 3 september 2021.
Vrije dagen:
•
Vrijdag 2 oktober 2020:
•
Maandag 26 oktober 2020:
•
Vrijdagmiddag 18 december 2020:
•
Woensdag 3 februari 2021:
•
Vrijdag 2 april 2021:
•
Maandag 26 april 2021:
•
Vrijdag 9 juli 2021:
•
Vrijdag 23 juli 2021;

studiedag
studiedag Organisatorische Eenheid
vrij
studiedag
Goede Vrijdag / studiedag
studiedag
studiedag
vrij; start van de zomervakantie

schoolkalender

De schoolkalender zal spoedig digitaal worden verspreid. We plaatsen hierin de geplande
activiteiten / afspraken, voor zover we ze nu kunnen vastleggen.
Er zullen altijd zaken aangepast kunnen gaan worden, afhankelijk van de ontwikkelingen rond
het Corona-virus.
Er moet nog een besluit genomen worden hoe we de geplande informatie-avonden in het
begin van het schooljaar voor de leerjaren 1 t/ m 4 gaan vormgeven.

De gezondheidsrichtlijnen van het RIVM:
• Voor leerlingen in groep 1 of 2 van de basisschool geldt dat zij bij een neusverkoudheid gewoon naar school mogen, behalve:
- als het kind ook koorts heeft
- kinderen contact hebben met iemand met een bevestigde COVID-19 infectie en
Daarover zijn geïnformeerd door de GGD
- er een volwassene in het gezin van het kind klachten heeft die kunnen wijzen op
het nieuwe coronavirus (zie rivm.nl/coronavirus-covid-19). Dan moet het kind
thuisblijven en is het belangrijk om het kind te testen.
• Voor leerlingen vanaf groep 3 geldt dat zij thuisblijven:
- bij verkoudheidsklachten of andere klachten die passen bij COVID-19 (neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging of koorts en/of
plotseling verlies van reuk of smaak);
- het kind een volwassen gezinslid heeft met passend bij COVID-19 (koorts en/of
benauwdheidsklachten).
Voor meer informatie zie: lci.rivm.nl/langdurig-neusverkouden-kinderen.
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Leerlingen worden naar huis gestuurd volgens de RIVM richtlijn:
• Wanneer een leerling gedurende de dag klachten ontwikkelt zoals hiervoor genoemd,
gaat de leerling naar huis. Dit geldt niet voor leerlingen uit groep 1 en 2 met
neusverkoudheid zonder koorts.
• Als de leerling koorts en/of benauwdheidsklachten heeft dan worden eventuele
broers/zussen hierover geïnformeerd en gaan ook naar huis. De leerling gaat dan ook
niet naar de BSO.
Voor meer informatie zie: lci.rivm

Namens de gemeente nog het volgende bericht (bewonersbrief) mbt de renovatie van het Velsgoed:

Met vriendelijke groet.
Namens het team,
Frank Op de Beek
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