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Kind op Maandag
31 augustus t/m 4 september: Wat is jouw plek?
Het nieuwe schooljaar is begonnen. Wat wordt jouw plekje? Je plek zoeken
kan leuk, maar ook spannend zijn. Spannend is het ook voor Mozes. Hij wordt
geboren in een Hebreeuws gezin en groeit op in het paleis van de farao van
Egypte. Wat is zijn plek?
7 t/m 11 september: Ik zal er zijn
Mozes is een volwassen man geworden. Wat heeft hij al veel meegemaakt! God
heeft hem gered uit de rivier de Nijl en Mozes groeide op in het paleis. Nu werkt
hij als schaapherder. Maar God is er nog steeds. Hij laat Mozes zien dat hij er
zal zijn, altijd.
14 t/m 18 september: Luister je wel?
Mozes en Aäron zeggen tegen Farao, de boze koning van Egypte, dat hij het
volk Israël moet laten gaan. Farao luistert niet. Daarom gebeuren er erge
dingen.

Covid 19-maatregelen bij de start van het schooljaar

DEZE MAATREGELEN WORDEN GEHANTEERD VANAF 31 AUGUSTUS 2020
Wanneer blijft uw kind thuis?






Uw kind heeft verhoging/koorts.
Iemand in het gezin heeft verhoging/koorts en/of benauwdheid en/of de diagnose Covid19/Corona.
Bij verkoudheidsklachten (keelpijn, snotneus, hoesten); leerlingen uit groep 3 t/m 8.
o Leerlingen van groep 1-2 mogen bij bovenstaande klachten wel naar school, mits zij
geen koorts hebben en zich niet ziek voelen.
Als kinderen zijn teruggekomen uit een land met een oranje of rood reisadvies, vanwege
corona, wordt dringend geadviseerd om 10 dagen in quarantaine te blijven. Kinderen van 4
tot 12 jaar mogen wel naar school en de BSO komen, tenzij zij corona-gerelateerde klachten
hebben of een huisgenoot met koorts of benauwdheid. Ouders van deze kinderen mogen hun
kinderen tijdens de quarantaine niet zelf ophalen of brengen.
Mocht dit uw gezin betreffen, dan verzoeken we u contact op te nemen met Pauline
(directie.bg@pcogv.nl).
Ontstaan bovenstaande klachten tijdens schooltijd of bij de buitenschoolse opvang, dan
verwachten we dat u uw kind zo spoedig mogelijk ophaalt. Dan doorlopen wij de beslisboom
van het RIVM!

Welke maatregelen hanteren we op ons kindcentrum?










Leerkrachten en pedagogisch medewerkers houden 1,5m afstand van andere volwassenen.
Kinderen hoeven onderling geen afstand te houden en zullen dus samen spelen/werken in de
klas en/of op het plein.
Ouders komen niet in de school bij het brengen en halen. U mag uw kind bij het schoolplein
afzetten. U bent hierbij zelf verantwoordelijk voor het houden van voldoende afstand van
andere ouders.
De informatieavond gaat niet door. In plaats van de informatieavond ontvangt u van de
leerkracht(en) een filmpje met informatie.
Tot nader bericht zal er geen open inloop zijn.
Ouders die hun kind naar de BSO brengen komen alleen en houden de overdracht zo kort
mogelijk.
We ontvangen ouders/ externen alleen op afspraak, we zullen dan de 1,5 meter afstand
houden, voorafgaand aan de afspraak moeten we u vragen stellen over uw gezondheid.
De startgesprekken vinden plaats op school. U ontvangt nog informatie hoe u zich hiervoor
kunt inschrijven.

Hoe gaan we om met hygiëne?



We zullen de kinderen regelmatig hun handen laten wassen. In ieder geval bij binnenkomst
en uiteraard na toiletgebruik.
Er wordt dagelijks schoongemaakt, we letten hierbij extra op contactpunten zoals
deurgrepen, sanitair, kranen etc.

Wat doen we bij afwezigheid van teamleden?


Bij klachten moeten onze teamleden thuisblijven en zich laten testen. Zij zullen tot de uitslag
bekend is niet naar school komen. Wat zijn de stappen die wij dan nemen?
o We zoeken via onze invalpool een invaller voor de groep.
o Indien er geen invaller beschikbaar is, vragen we of een eigen teamlid een dag extra
wil werken.
o Is er niemand beschikbaar, dan blijven de kinderen thuis. We zullen geen kinderen
plaatsen in andere groepen.
o Indien zijn/haar gezondheidstoestand dit toelaat, zal de leerkracht lessen digitaal
geven. Er wordt dan een mail gestuurd met opdrachten en/of een link via Google
Classroom.

Hoe houden we u op de hoogte?





Bij afwezigheid van een teamlid/leerkracht zullen we u altijd zo spoedig mogelijk informeren.
We doen dit via een bericht op Klasbord of per mail. Wanneer er geen medewerker is voor de
BSO, worden de ouders via Konnect geïnformeerd. We vragen onze teamleden hun klachten
zo spoedig mogelijk te melden, zodat u (indien mogelijk) zo snel mogelijk opvang kunt
regelen. In een uiterst geval kan het zijn dat we pas ‘s ochtends een ziekmelding ontvangen.
We zullen u dan om uiterlijk 7.30u informeren.
Indien er meerdere kinderen met klachten in een groep zijn melden we dit bij de GGD en
zullen wij in overleg met hen hier verdere stappen nemen en u hierover informeren.
Bij vragen en/of opmerkingen over Covid-19 maatregelen, vragen we u contact op te nemen
met Pauline Schraven. We hanteren hierin te allen tijden de richtlijnen die vanuit de
Rijksoverheid zijn vastgesteld.

Vanuit het team
Juf Wendy Doppenberg is benoemd als leerkracht van groep 1/2 Bijenkorf.
Zij stelt zich hierbij aan u voor:
Beste ouders/verzorgers en kinderen,
Afgelopen maandag ben ik gestart als leerkracht bij jullie op school. Mijn naam is
Wendy Doppenberg, 33 jaar oud en ik heb afgelopen schooljaar op Sint-Maarten
gewoond. Na een jaar op de Sr. Reginaschool in groep 1/2 gewerkt te hebben ben ik
in juli weer verhuisd naar Nederland. Inmiddels ben ik alweer ruim 8 jaar werkzaam
als juf in de onder- en middenbouw.
Ik kijk er naar uit om jullie te mogen ontmoeten. Tot ziens!
Groet, Wendy (wendy.doppenberg@pcogv.nl)
Vervanging juf Mariëtte
Juf Mariëtte en juf Carla zijn komend schooljaar de leerkrachten van groep 1/2 Vlindertuin.
Mariëtte geniet tot de herfstvakantie van haar zwangerschapsverlof. De eerste weken van het
schooljaar is Anne Zwarts naast Carla de juf van de groep.
Zij stelt zich hierbij aan u voor:
Hoi, ik zal me even voorstellen! Ik ben Anne, 24 jaar en kom uit Nijkerkerveen.
Voor 7 weken zal ik op maandag en dinsdag de leerkracht zijn van groep 1/2
Vlindertuin, met als duo Carla Meerbeek. Ik werk daarnaast nu al 2 jaar op
Kindcentrum Koningin Juliana in Woudenberg. Hier zal ik aankomend schooljaar
groep 5 gaan doen op woensdag t/m vrijdag. Ik werk met heel veel plezier in het
basisonderwijs en ik kan enorm genieten van de kinderen!
Groet, Anne (anne.zwarts@pcogv.nl)

Brengen en halen kinderen
In verband met de coronamaatregelen en de werkzaamheden op het schoolplein informeren wij u over
het brengen en halen van uw kind(eren).
We vragen u om zoveel mogelijk lopend naar school te komen.
Alle kinderen worden tussen 8.15 en 8.30 uur op school verwacht. De eindtijden van school spreiden we
om te veel drukte rondom het schoolplein te voorkomen.
Mocht u of uw kind in de risicogroep vallen dan kunt u uw kind(eren) tussen 8.30 en 8.35 uur brengen
als u dat prettig vindt.
Groep 1/2
Brengen:
De eerste schoolweek staan de leerkrachten van groep 1/2 vanaf 8.15 uur op het schoolplein om de
kinderen te ontvangen.
Zij staan bij een afbeelding die verwijst naar hun klas (Kikkersloot bij het schuurtje, Vlindertuin voor het
lokaal van de Vlindertuin, Bijenkorf achter de boom), zodat u kunt zien waar uw kind heen moet.
We vragen u om uw kind zo veel mogelijk zelfstandig naar de leerkracht te laten lopen. De eerste dag/
paar dagen is dat natuurlijk spannend en voelt u zich dan ook vrij om uw kind bij de leerkracht te
brengen. Houd hierbij de 1,5 meter afstand in acht.
De fietsen van groep 1/2 mogen gelijk links op het plein gezet worden. Dit staat ook op het plein
aangegeven.
Halen:
De kinderen van groep 1/2 zijn tot nader bericht om 14.20 uur uit. U kunt als ouder plaatsnemen op de
plek waar de kinderen die ochtend hebben verzameld.
De ouders staan dus per groep op het schoolplein. Wilt u het ophaalmoment zo kort mogelijk houden?
Groep 3
Brengen:
Groep 3 gaat via het rechterhek het schoolplein op.
Juf Marloes zal de eerste schoolweek op het schoolplein staan om de kinderen van groep 3 te
ontvangen. Wanneer deze groep compleet is, gaan ze naar binnen.
De kinderen lopen zelfstandig het schoolplein op.
Halen:
U kunt als ouder van een kind in groep 3 om 14.30 uur plaatsnemen op het schoolplein bij het muurtje.
Dit is bij het andere hek dan waar de kinderen gebracht worden.
Juf Marloes komt met de kinderen via de hoofdingang naar buiten.
De kinderen van deze groep plaatsen hun fiets in het fietsenhok rechts van de school.
Groep 4, 5 en 7
Waar mogelijk vragen we u om uw kind(eren) van deze groepen zelfstandig naar school te laten gaan.
Zij komen via het rechterhek het schoolplein op en gaan via hun eigen ingang direct naar binnen. De
leerkracht is in het lokaal aanwezig.
Op alle deuren staat aangegeven van welke groep het de ingang is.
Halen:
Groep 4, 5 en 7 zijn om 14.30 uur uit.

Fietsen:
De kinderen van deze groepen plaatsen hun fiets in het fietsenhok rechts van de school.
Groep 7 zet de fiets achter het kantoor van juf Pauline en juf Carolien.
Groep 6, 6/8 en 8
Waar mogelijk vragen we u om uw kind(eren) van deze groepen zelfstandig naar school te laten gaan.
Zij komen via het linkerhek het schoolplein op en gaan via hun eigen ingang direct naar binnen. De
leerkracht is in het lokaal aanwezig.
Op alle deuren staat aangegeven van welke groep het de ingang is.
Halen:
Groep 6 en 6/8 zijn om 14.30 uur uit.
Groep 8 is om 14.25 uur uit.
Fietsen:
De kinderen van deze groepen plaatsen hun fiets in het grote fietsenhok links op het plein.
Juf Carolien, juf Woukeline en juf Pauline zullen maandagochtend op het schoolplein aanwezig zijn.

Het schoolplein wordt vernieuwd
Ja! Het gaat door! Het schoolplein wordt vernieuwd en de werkzaamheden zijn inmiddels al in volle
gang. Het opknappen van het schoolplein vraagt tijdens de werkzaamheden wat van de kinderen,
ouders en het team. De komende weken zullen we hinder ervaren op het schoolplein, maar hier gaan
we zo goed mogelijk mee om. Op naar een mooi schoolplein!
Wij hebben als kindcentrum geluk met een groot schoolplein. Hierdoor hebben de kinderen genoeg
ruimte om te spelen. Dat is een voordeel, maar in tijden van vernieuwen betekent het dat er een groot
oppervlak vernieuwd moet worden en dit kost veel tijd. De verwachting is dat het plein eind november/
december klaar is.
In de zomervakantie zijn de werkzaamheden op het schoolplein gestart. Dit betrof voornamelijk
grondbewerking. Werk waar groot materieel voor op het schoolplein heeft gestaan, waarvan het fijn is
dat het uitgevoerd is in de vakantieperiode.
De komende periode kunnen de kinderen op beperkte gedeelte van het plein spelen. Het te gebruiken
schoolplein zal steeds afgezet zijn met hekken, zodat het beschikbare plein veilig is.

Nood- en hulpformulieren
Aanstaande maandag krijgt uw kind het nood- en hulpouderformulier mee naar huis. Wilt u deze
formulieren per kind invullen en in de eerste schoolweek weer retourneren? Uw kind kan de
formulieren inleveren bij de leerkracht.
Het noodformulier is voor ons essentieel. Via deze gegevens kunnen we u bereiken indien nodig.
Op het hulpouderformulier kunt u aangeven bij welke activiteiten u graag hulp biedt.
Als school kunnen we niet zonder ouders. We hopen ook op uw hulp te mogen rekenen!

Toestemmingsverklaring AVG
Onder deze link vindt u de toestemmingsverklaring met betrekking tot de AVG, de privacywet.
De ouders van nieuwe leerlingen vragen we om dit formulier in te vullen en binnen een week te
retourneren naar administratie.bg@pcogv.nl.
Ouders die al langer een kind op school hebben en een wijziging hierin willen aanbrengen, kunnen dit
formulier gebruiken om de wijzigingen door te geven en ook naar de administratie mailen.

Rooster bewegingsonderwijs
Vanaf dit schooljaar gaan we gymmen in gymzaal De Brug.
Net als het Trefpunt, waar we voorheen gebruik van maakten, is deze gymzaal op loopafstand van
onze school. Hierbij ontvangt u het gymrooster:
Dinsdag
8.45 - 9.30 uur
Groep
9.30 - 10.15 uur
Groep
10.15 - 11.00 uur Groep
11.00 - 12.00 uur Groep
12.50 - 13:40 uur Groep
13.40 - 14.25 uur Groep





8
5
6
4
3
7

Donderdag
8.45 - 9.30 uur
Groep 7
9.30 - 10.15 uur
Groep 3
(2e half jaar)
10.45 – 11.30 uur Groep 6
12.50 – 13.35 uur Groep 5
13.35 – 14.20 uur Groep 8

Groep 3 gaat tot de kerstvakantie 1x per week naar de gymzaal, omdat het omkleden nog
best veel tijd vraagt en ook in de klas veel dingen nieuw zijn. Op donderdag bewegen zij
buiten op het schoolplein. Na de kerstvakantie gaan zij 2x per week gymmen in de
gymzaal.
Juf Lisanne, groep 4, heeft geen bevoegdheid om gym te geven. Zij hebben op dinsdag een
langere gymles en gaan op donderdag buiten spelen.
De kinderen van groep 6/8 gaan met de groep 6 en 8 naar gym.

Schoolvakanties/studiedagen
Dit schooljaar zijn de vakanties en vrije dagen als volgt:
Eerste
Vakantiedag

Laatste
Vakantiedag

Herfstvakantie

19-10-2020

23-10-2020

Kerstvakantie

21-12-2020

01-01-2021

Voorjaarsvakantie

22-02-2021

26-02-2021

Goede Vrijdag en 2e Paasdag

02-04-2021

05-04-2021

Koningsdag (dinsdag 27 april)

27-04-2021

27-04-2021

Meivakantie incl. Hemelvaart

02-05-2021

14-05-2021

Pinkstervakantie

24-05-2021

24-05-2021

Zomervakantie

19-07-2021

27-08-2021

Vakanties 2020 - 2021

Vrije dagen in verband met studiedagen:
Maandag 28 september - alle kinderen vrij
Vrijdag 30 oktober - alle kinderen vrij
Vrijdag 18 december - groep 1 t/m 4 vrij
Dinsdag 16 februari - alle kinderen vrij
Woensdag 24 maart - alle kinderen vrij
Woensdag 19 mei - alle kinderen vrij
Donderdag 24 juni - alle kinderen vrij

Schoolactiviteiten
Lied van de maand september: 288 - Goedemorgen welkom allemaal
Klik hier om het lied te luisteren.

31 augustus
2 september
4 september
7 september
9 september
10 september
11 september

Eerste schooldag; kalender mee
Luizencontrole
Open inloop groep 1-2
Berghjournaal
Informatieavond groep 1-2
Open inloop groep 3-8
Informatieavond groep 5-6
Hart voor school (start)

