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Start nieuwe schooljaar
De zomervakantie zit er weer op. We hebben allemaal veel zin in het nieuwe schooljaar en zijn deze
druk bezig geweest met alle voorbereidingen deze week. In deze nieuwsbrief vindt u de
belangrijkste informatie voor de start van het schooljaar.

Inloop en schooltijden
We werken dit schooljaar weer met de reguliere schooltijden, te weten 08.30u tot 14.00u.
Vanaf maandag 23 augustus werken we met een inloop. Dit betekent dat tussen 08.20u en 08.30u
de deuren van de school open zijn en de kinderen zelfstandig naar binnen kunnen. Ouders zijn in
de ochtend en middag welkom op het schoolplein, uiteraard met inachtneming van de 1,5 meter
afstand onderling. U kunt afscheid nemen bij de buitendeur van de betreffende groep. Mocht u
vragen hebben of op den duur in de klas willen kijken naar het gemaakte werk o.i.d., dan kunt u na
schooltijd de school of klas in.

Iedere groep hee� zijn eigen ingang (buitendeur).
Groep 8: De deur tussen de teamkamer en de directiekamer.
Groep 7: De deur van de gymzaal.
Groep 6: De oude deur in de gang bij de klas (tegenover de garageboxen).
Groep 5: De hoofdingang (voordeur).
Groep 4: De nieuwe deur in de gang (tegenover de garageboxen).
Groep 3: Eigen deur bij de klas.
Groep 1/2C: Eigen deur bij de klas.
Groep 1/2B: Voordeur van ‘t Snippertje
Groep 1/2A: De oude buitendeur aan de voorkant van de klas

Na schooltijd kunt u uw kind ophalen bij de buitendeur van de eigen groep. Wilt u hierbij
vooralsnog rekening houden met de 1,5 meter afstand?

Ouderbetrokkenheid
In deze alinea lichten wij een aantal afspraken toe m.b.t. de ouderbetrokkenheid in en om de
school op dit moment:
- Ouders zijn in de ochtend en middag welkom op het plein met inachtneming van 1,5 meter
afstand tot andere volwassenen.
- Ouders zijn in de middag welkom in de school of in de klas, uiteraard op 1,5 meter afstand.



- Ouders van nieuwe kleuters (of zij-instromers) zijn de eerste 2 weken (richtlijn) na de start van de
leerling welkom om met hun zoon/ dochter mee te gaan naar de klas en in de klas afscheid te
nemen, uiteraard op 1,5 meter afstand.
- Er wordt een plan opgesteld i.s.m. met het team van De Snip, ouders en leerlingen om de
ouderbetrokkenheid te vergroten in deze bijzondere tijd. Er wordt o.a. nagedacht over een manier
om hulpouders te betrekken bij activiteiten in en om de school en op welke manier we de school
op een fijne en veilige manier weer meer toegankelijk kunnen maken voor ouders.

Beslisboom
In de bijlage vindt u de meest recente versie van de beslisboom. Deze kunt u gebruiken als
leidraad, wanneer u niet zeker weet of uw zoon/ dochter naar school mag bij klachten gerelateerd
aan het Coronavirus. Het is belangrijk om deze beslisboom goed door te nemen. Er zijn nog maar
een aantal punten, waarbij een kind niet naar school mag. Dit hee� voornamelijk betrekking op
contact met iemand met corona, het terugkomen uit een gebied met een zeer hoog risico en
wanneer uw kind klachten hee� als ‘veel hoesten’, ‘benauwdheid’ of ‘koorts’. Zie de bijlage.

Informatieavond
Normaliter  houden wij in de derde week van het schooljaar een informatie- of inloopavond. U
begrijpt dat dit nu nog lastig te organiseren is. Daarom is er geen informatie- of inloopavond in
groep 4 t/m 7. U ontvangt belangrijke informatie voor de groep van uw zoon/ dochter via Kwieb.

De kleutergroepen, groep 3 en groep 8 organiseren in aangepaste vorm een informatieavond. U
wordt daarover vanuit de groep geïnformeerd.

Gymdagen
Op dinsdag en donderdag gymt groep 3 t/m 8. Juf Michella verzorgt de gymlessen op beide dagen.
Op maandag en vrijdag gymmen de groepen 1/2. Op maandag verzorgt juf Marit de gymlessen en
op vrijdag geven de kleuterleerkrachten zelf gym.
Wilt u er zorg voor dragen dat uw kind goed passend schoeisel en goed passende kleding mee
hee� naar school?

Parkeren
Ter herinnering deel ik graag een aantal afspraken met u m.b.t. het parkeren.

Op de rondte zijn een beperkt aantal parkeerplaatsen. Rijd altijd rechtsom, als bij een rotonde. Er
zijn nu twee mogelijkheden:
A: Er is parkeerruimte. U kunt de auto parkeren.
B: Er is geen parkeerruimte.

In het laatste geval zijn er meerdere mogelijkheden:
1. U stopt, laat uw kind(eren) veilig uitstappen en u rijdt zelf door (dit kan niet met ophalen).
2. U rijdt door, parkeert de auto in de Kostverlorenstraat en loopt naar school. Afstand 175 meter.
3. U parkeert in de Zaagmolenstraat en loopt naar school. Afstand 200 meter.



4. U parkeert bij de sportvelden en loopt naar school. Afstand tot de school via de Dorpsstraat 250
meter! Via de achterkant ietsje langer.

Kortom: Er is altijd plaats!!

Op deze manier is er veilig te fietsen en te lopen voor hen, die niet met de auto komen.

Dubbel parkeren, parkeren op de stoep, voor iemands huisdeur of in het gras levert voor u en uw
kinderen gevaarlijke situaties op. En zijn om die reden geen alternatief.

Op de Dorpsstraat is het belangrijk om nooit te parkeren tussen de borden bij het zebrapad. Dit is
een schoolzone.

In de serieuze hoop en verwachting dat we voor iedereen een veilige weg van en naar school
kunnen bewerkstelligen, willen wij u verzoeken om zich aan deze afspraken te houden.

Studiedagen
Komend schooljaar hebben we de volgende studiedagen gepland: 19 augustus, 8 september, 15
oktober, 23 november, 18 februari, 11 maart, 11 april, 25 mei en 27 juni. Noteer deze data alvast op
de kalender.

Gezonde school
Gezonde voeding en genoeg beweging zijn belangrijke speerpunten op school. Elke dag proberen
we ook elementen van bewegend leren te integreren in ons programma. Daarnaast stimuleren we
het drinken van water en het eten van fruit. Bij voorkeur eten de kinderen elke dag fruit op school.
Op woensdag en vrijdag hebben we vaste fruitdag en willen we u vragen om uw kinderen fruit mee
te geven.

Aanmelden van broertjes/ zusjes op De Snip
Mocht uw kind geboren zijn in 2017 of 2018 en wilt u uw kind aanmelden op De Snip? Zou u dan
contact op willen nemen met Kim Monen-Snelders via kim.snelders@obsdesnip.nl of u kunt bellen
naar 0226 411488.

Belangrijke data
Voor de komende twee weken zijn er nog geen belangrijke data te vermelden. De volgende
nieuwsbrief ontvangt u op 2 september.

Met vriendelijke groet,

Kim Monen-Snelders
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