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Geachte ouders/verzorgers 
Hierbij ontvangt u een extra nieuwsbrief over de 
start na de vakantie. 

 
  

Weer naar school! 
We hopen dat alle kinderen een fijne vakantie heb-
ben gehad en allemaal weer zin hebben in school! 
Maandag zijn alle kinderen weer van hart welkom op 
school en gaan we er weer een leuk jaar van maken. 
Gelukkig gaat het al veel beter met de Coronacijfers. 
Dit geeft ons als school ook wat meer ruimte. Graag 
brengen we de onderstaande punten onder de aan-
dacht. 
 

  
 

Werken in niveaugroepen. 
Voor de zomervakantie kon dit niet. Na de vakantie 
gaan we vanaf de tweede week weer starten met de 
niveaugroepen. De eerste week doen we dit niet in 
het kader van de groepsvorming. 
 

  

Binnenbrengen en ophalen 
Omdat het hanteren van de 1,5 meter afstand bin-
nen lastig is kunt u als ouder uw kind niet binnen 
brengen. Vanaf het hek lopen de kinderen alleen 
naar de klas. Voor de kleutergroepen staan de on-
derwijsassistenten klaar om de kinderen op te van-
gen en naar binnen te brengen. 
Natuurlijk mogen ouders van nieuwe leerlingen de 
eerste dag even meelopen tot de klas. 
Na schooltijd kunt u, uw zoon of dochter ophalen 
vanaf het plein. 

  

Verkouden? 
Kinderen mogen naar de basisschool bij verkoud-
heidsklachten (zoals een loopneus, neusverkoud-
heid, niezen en keelpijn), bij bekende chronische 
luchtwegklachten, of bij astma of hooikoorts (zonder 
koorts of benauwdheid). 

Ze hoeven bij verkoudheidsklachten dus niet thuis te 
blijven. 
Kinderen moeten wel thuisblijven bij  koorts, be-
nauwdheid of veel hoesten. U kunt u kind dan laten 
testen als u dat wilt.  
Als kinderen in nauw contact zijn geweest met ie-
mand met Corona, of op school in contact zijn ge-
weest met een leerling met Corona dan moeten ze 
thuisblijven. Vanaf dag 5 kan er dan een test worden 
gedaan. Bij een negatieve test mag uw kind weer 
naar school. Wilt u liever niet laten testen dan mag 
uw kind na 10 dagen weer naar school. 
 
Leerkrachten die zijn gevaccineerd hoeven niet meer 
in quarantaine als een leerling in de klas Corona 
heeft. 
 
Mocht u vragen hebben bel ons dan gerust! 
Tot maandag, we hebben er weer zin in!! 
 

 
 
Met vriendelijke groet, Annemieke van der Krift en 
Bianca de Zoete 
directie@sbospringplank.nl 
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