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Nieuwsbrief augustus 2021 nr.1
Na een periode van zes weken vakantie gaan
wij maandag 23 augustus weer van start.
De voorbereidingen op het nieuwe schooljaar
zijn in volle gang en wij hebben er zin in!
Bij aanvang van het nieuwe schooljaar hanteren wij net als vorig schooljaar het protocol
Basisonderwijs.
Er zijn een aantal veranderingen/
versoepelingen ten opzichte van het einde
van vorig schooljaar.
•

Thuisblijfregel kinderen:
Uw kind blijft thuis bij klachten
(benauwdheid, koorts) passend bij
COVID-19. Bij twijfel: blijft het thuis!
Bij milde verkoudheidsklachten mogen
kinderen 0-12 jaar wel naar school.
Op onze website:
www.mrkjdijkstraschool.nl kunt u de
aangepaste beslisboom met meer
informatie vinden onder het kopje
informatie -> COVID-19.

Verder gelden met ingang van het nieuwe
schooljaar de volgende richtlijnen:
•

•

Ouders zijn op afspraak welkom op
school, mits de algemeen geldende
afstand- en hygiënemaatregelen
kunnen worden toegepast.
Externen zijn op afspraak welkom op
school, mits de algemeen geldende
afstand- en hygiënemaatregelen
kunnen worden toegepast.
Margo Visser, HVO docent en andere
gastdocenten (VVN, dans, cultuur) kunnen dus gewoon weer op school
komen.

•

•

•

•

•

De kinderen van groep 1/2 kunnen
vanaf 8.20 uur zelfstandig naar binnen
gaan;
De kinderen van groep 3 t/m 8 blijven
voor aanvang van de schooldag net als
voorheen buiten, totdat de bel gaat.
Vanaf 8.20 uur is er pleinwacht op het
plein aanwezig;
De groepen komen via de volgende
ingangen binnen:
groep 1/2: kleuteringang,
groep 3/4: peuteringang,
groep 5/6: hoofdingang,
groep 7/8: hoofdingang (dit is een
wijziging t.o.v. vorig schooljaar);
Deze verdeling zal ook in de toekomst
blijven.
De pauzes zijn weer gezamenlijk;
Jarige kinderen mogen weer trakteren
op traktaties die niet zijn voorverpakt.
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Gymnastiekrooster
Groep 1/2
Groep 3/4
Groep 5/6
Groep 7/8

Woensdagochtend
Woensdagmiddag
Vrijdagmiddag
Dinsdagmiddag
Donderdagmiddag
Dinsdagmiddag
Vrijdagmiddag

Bij mooi en droog weer zullen wij de eerste
periode veel buiten gymmen. Wilt u uw kind
(eren) hiervoor geschikt schoeisel meegeven!

Hoofdluis controle
Nu er weer ouders op afspraak in school mogen komen, kan de luizencontrole ook weer
plaatsvinden. De eerste luizencontrole van dit
schooljaar is op woensdag 25 augustus.
Wilt u zo vriendelijk zijn hier rekening mee te
houden.

Vakanties en vrij dagen schooljaar 2021-2022
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede vrijdag en Pasen
Meivakantie
Hemelvaartvakantie
Tweede Pinksterdag
Zomervakantie

16 oktober 2021
25 december 2021
19 februari 2022
15 april 2022
23 april 2022
26 mei 2022
6 juni 2022
16 juli 2022

Team scholing (Kanjertraining)
Team scholing
Team scholing
Onderwijs evaluatie dag
Team scholing
Comprix dag (personeel dag)
Team scholing
Onderwijs evaluatie dag
Marge dag

t/m
t/m
t/m
t/m
t/m
t/m

24 oktober 2021
9 januari 2022
27 februari 2022
18 april 2022
8 mei 2022
27 mei 2022

t/m

28 augustus 2022

woensdag 15 september 2021, kinderen 12.00 vrij
woensdag 6 oktober 2021, kinderen 12.00 uur vrij
donderdag 25 november 2021, kinderen 12.00 uur vrij
dinsdag 8 februari 2022
woensdag 2 maart 2022, kinderen 12.00 uur vrij
woensdag 9 maart 2022
dinsdag 5 april 2022, kinderen 12.00 uur vrij
dinsdag 21 juni 2022
vrijdag 15 juli 2022

De schoolvakanties en vrije dagen zijn met instemming van de medezeggenschapsraad tot
stand gekomen.
De volgende nieuwsbrief verschijnt week 35
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