
 
 

Start-Nieuwsbrief schooljaar 2020-2021, augustus 2020 

Beste ouders/verzorgers, 

De zomervakantie loopt ten einde en we zijn begonnen met de voorbereidingen voor een mooi 

nieuw schooljaar. We hopen dat iedereen een vakantie naar wens heeft gehad. De zon heeft haar 

steentje in ieder geval bijgedragen deze zomer! Wij kijken er naar uit om een nieuw schooljaar te 

starten met alle kinderen, gezond en wel! 

Ook na deze vakantie hebben we te maken met maatregelen rondom het Covid-19 virus. Gedurende 

de vakantieperiode zijn de maatregelen rondom Corona/ Covid-19 niet aangepast, op het vlak van 

ventilatie na. 

We starten maandag 24 augustus dan ook op vanuit de richtlijnen die al eerder bekend waren en die 

we deze week als team besproken hebben voor onze school. Dat betekent het volgende: 

• Alle kinderen worden maandagmorgen op school verwacht: de eerste bel gaat om 8:25u. 

• U mag uw kind (-eren) op het plein brengen mits u daarbij de 1,5m afstand tot andere 

volwassenen in acht neemt.  

• De kinderen mogen op het schoolplein spelen tot de bel gaat, gaan dan in de rij staan en dan 

komen de juffen de kinderen ophalen om naar binnen te gaan.  

• U kunt nog niet mee om uw kind(-eren) naar binnen brengen: bezoekers mogen alleen na 

een afspraak en triagegesprek de school in. Oudergesprekken of andere belangrijke 

gesprekken mogen in de school plaatsvinden, nadat er een afspraak is gemaakt en het 

triagegesprek heeft plaatsgevonden. Vaste vrijwilligers mogen ook na het triagegesprek de 

school binnen. 

• Jassen en tassen mogen aan de kapstok gehangen worden alvorens de kinderen de klas in 

gaan:  

o  groep 1 en 2: blauwe kapstok 

o Groep 3, 4 en 5: oranje kapstok 

o Groep 6, 7 en 8: gele kapstok 

• Kinderen hoeven onderling geen 1,5m afstand te houden, de afstand tot volwassenen is wel 

zeer gewenst. 

• Er wordt nog steeds zeer goed gelet op hygiëne, en heel specifiek het ventileren van de 

lokalen:  

o Regelmatig handen wassen. 

o Schoonmaken van tastoppervlakken. 

o Ventileren van alle ruimten vóórdat de kinderen binnen komen, als ze buiten spelen 

en alle andere momenten als de lokalen leeg zijn.  

o Er worden CO-2 meters opgehangen in alle lokalen. 

o Het effect en de mate van ventilatie in de school wordt in opdracht van de gemeente 

en het bestuur onderzocht en evt. maatregelen worden genomen ter verbetering. 

• De gymlessen vinden vooralsnog buiten plaats. Dit i.v.m. het busvervoer met aanvullende 

hygiëne maatregelen en de gymzaal-ventilatie. Zodra we weer veilig gebruik kunnen maken 

van de gymzaal en het vervoer goed te organiseren is, laten we dit aan u weten. 



 
• Voor kinderen vanaf 7 jaar geldt: bij milde klachten/neusverkoudheid thuis blijven.  

Voor kinderen onder de 7 geldt dit niet. Op de website: 

https://ajnjeugdartsen.nl/nieuwsbericht/nieuwe-beslisboom-neusverkouden-kinderen-ajn-

boink/ vindt u de beslisboom of uw kind wel / niet naar school mag. 

Zoals al eerder vermeld hanteren we de reguliere schooltijden:  

o Maandag t/m vrijdag van 8.30 – 12.00 en van 13.00 – 15.15 uur. 

o Alle kinderen zijn woensdagmiddag vrij. 

o De groepen 1-2-3-4 zijn elke vrijdagmiddag vrij. 

o Alle groepen hebben in de ochtend 15 min. pauze. 

 

Ook de tussen de middag-opvang gaat weer van start, met de vrijwilligers in de eigen groepen en 

groep 7-8 verspreid, zoals we dat afgelopen jaar ook deden.  

In de loop van de eerste week krijgt u de TSO-factuur voor de komende periode.   

Als uw kind(-eren) niet overblijft, dan kunt u dit doorgeven aan juf Demi door te mailen naar 

demivancampenhout@postescalda.nl. Juf Demi is het aanspreekpunt voor de overblijf.  

 

We gaan ons best doen om op deze manier een veilige start en verloop van het schooljaar te 

realiseren. Mochten er zaken niet naar wens verlopen, dan kijken we hoe we dit kunnen verbeteren. 

En als u vragen heeft, dan horen we deze graag!  

Dit schooljaar zijn er een aantal nieuwe gezichten op school, waaronder Emma (groep 3) en Hugo 

Kronenberg (groep 2). We heten hen van harte welkom op de Kustschool. Ook  juf Julia Havinga is 

nieuw bij ons. Zij is tweedejaars onderwijsassistent-student aan Scalda Terneuzen en komt een heel 

schooljaar op maandag, dinsdag en woensdag bij ons op school om te leren en te werken. U zult haar 

vooral in de onderbouw zien. We zijn nu al erg blij met allen!  

Activiteitenkalender 

Er zijn per ongeluk een aantal data verkeerd in de activiteitenkalender opgenomen. Hieronder vindt u 

de juiste en meest recente versie: 

Activiteitenkalender 2020-2021: 

24 augustus Eerste schooldag 

Week 36 AC overleg 

7 september MR – AC vergadering 

17 september Nieuwjaars receptie 17:00-18:00u 

21 september Informatieavond alle groepen 

23 september Start Kinderpostzegels 

28 september Kustschoolwerkgroep vergadering 

30 september Start Kinderboekenweek 

5 oktober Algemene ouderavond 19:00u 

Week 41 AC overleg 

12 oktober MR vergadering 

9 november MR – Kustschoolwerkgroep vergadering 19:00u 

Week 46 Ontwikkelgesprekken groep 3 t/m 8 

Week 47 Rapporten mee groep 3 t/m 8 

30 november MR vergadering 

4 december Sinterklaasfeest 

17 december Kerstfeest 
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11 januari  Kustschoolwerkgroep vergadering 

21 januari AC overleg 

8 februari MR vergadering 

Week 10 Ontwikkelgesprekken groep 1 t/m 8 

Week 11 Rapporten mee groep 1 t/m 8 

23 maart AC overleg 

1 april Paasontbijt & Musical uitvoering 

20 & 21 april IEP eindtoets groep 8 

23 april Koningsspelen 

12 mei Juffendag 

25 mei Studiedag leerkrachten: alle leerlingen vrij! 

26 mei Schoolfotograaf 

7 t/m 11 juni Schoolkamp Hattem 

Week 24 AC overleg 

Week 26 Ontwikkelgesprekken groep 1 t/m 7 

5 juli AC – MR vergadering 19:00u 

21 juli Schoolfeest  
Afscheid groep 8 

22 juli  Rapporten mee 

23 juli Laatste schooldag:  Ochtend: groep 1 t/m 4 vrij 
                                    Middag: groep 5 t/m 8 vrij 

 

Wie zijn er jarig de komende periode?  

Lise Goossen  gr. 1   24 augustus 

Eva du Fossé  gr. 5  27 augustus 

Jarno Martlé  gr. 4  27 augustus 

Siem de Witte  gr. 5  28 augustus 

Evy Heijnen  gr. 4  30 augustus 

Hugo Kronenburg gr. 2  1 september 

Zoë Conrads  gr. 5  3 september 

Jayden Luteijn  gr.4  9 september 

Madee Westphaal gr. 2  9 september 

Juf Els     15 september 

Juf Tiffany    19 september 

 

Trakteren mag, mits het een voorverpakte traktatie is die de kinderen mee naar huis kunnen nemen. 

De traktaties worden dan aan het begin van de schooldag door het kind meegenomen. 

Ouders/verzorgers kunnen niet in de school zijn bij het trakteren. 

 

We hebben er zin in om te starten: de thema’s zijn voorbereid, de tafels en stoelen staan klaar, de 

schriften liggen er, de hoeken zijn ingericht, de Startgroep is voorbereid en alle juffen kijken er naar 

uit om met de kinderen aan de slag te gaan in een nieuwe groepssamenstelling!  

 

We wensen u alvast een fijn weekend en tot maandagmorgen!!!! 

Het team van De Kustschool. 


