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Dit is alweer de eerste nieuwsbrief van het 

nieuwe schooljaar. Op het moment dat ik het 

schrijf is de laatste vakantiedag begonnen. 

Gisteren zijn we op school geweest. We 

hebben vergaderd en de school is weer 

ingericht voor de start van het nieuwe 

schooljaar. Ondanks het bijzondere schooljaar 

hebben we vorig jaar ook nagedacht over wat 

we belangrijk vinden. We hebben nagedacht 

over wat we de kinderen willen meegeven 

voor het leven en hoe we dat doen en waar 

we het kunnen verbeteren. Het komend 

schooljaar gaan hiermee door. We vinden het 

belangrijk dat kinderen zich kunnen 

ontwikkelen in vertrouwen, gelijkwaardigheid 

met respect voor zichzelf en de ander. Dat ze 

gebruikmaken van elkaars talenten en elkaar 

helpen als dat nodig is. Tevens willen we ze 

stimuleren om oplossingsgericht te denken. 

We willen het oplossend vermogen vergroten 

en de persoonlijke ontwikkeling stimuleren. En 

boven dit alle staat kwaliteit. We kijken terug 

op ons werk en handelen en verbeteren daar 

waar het nodig is.  

 

Coronamaatregelen    

Zoals u in het nieuws heeft kunnen horen is 

het coronavirus nog niet verdwenen en laait 

het weer op, daarom blijven de 

coronamaatregelen  ongewijzigd. Hieronder 

noem ik de belangrijkste maatregelen.  

 Ouders mogen helaas nog steeds niet 

in de school en op het plein komen.  

 Ouders van leerlingen van groep 3 t/m 

8 zetten hun kinderen af bij het hek. 

De kinderen lopen zelfstandig naar de 

klas. Bij de noodingang van de klas 

staat de leerkracht uw kind op te 

wachten. Maandagmorgen om 8.20 

staat juf Geja Rosing op het plein om 

de leerlingen van groep 3 op te 

vangen. Daarna kunnen ze ’s ochtends 

zelfstandig naar de klas lopen. 

 De leerlingen van groep 1/2  mogen 

tot de noodingang van de klas 

gebracht worden.  

 Er zullen geen vaste looproutes meer 

uitgezet worden op het plein omdat 

kinderen geen afstand hoeven te 

houden.  

 De hygiënemaatregelen blijven 

ongewijzigd. De handen worden met 

regelmaat gewassen met water en 

zeep. Het meubilair wordt dagelijks 

schoongemaakt.  

 Communicatie tussen ouders en 

school vindt plaats via telefoon of mijn 

schoolinfo.  

 Een goede melding en monitoring van 
besmettingen. Het strikt toepassen 
van triage wanneer ouders/verzorgers 
en  andere volwassenen de school 
binnentreden.   

 

 

Gymnastiek 

Wetenschappelijke onderzoeken tonen aan 

dat bewegen een belangrijke bijdrage levert 

aan de gezondheid en dat het tot betere 

leerprestaties leidt. Daarom gaan we dit jaar 

kijken hoe we meer bewegen in ons onderwijs 

kunnen integreren. Als we door kinderen 

meer te laten bewegen betere leerresultaten 

kunnen realiseren is het belangrijk om hier 



meer kennis over te verzamelen. Juf Geja gaat 

zich dit jaar verdiepen in het thema 

“Bewegend leren”. Bewegend leren gaat over 

de koppeling van bewegen aan leren. We 

houden u op de hoogte van de 

ontwikkelingen.  

Om ervoor te zorgen dat kinderen nu optimaal 

en intensief kunnen bewegen binnen de 

huidige mogelijkheden gaan we gymmen in 

kleinere groepen en willen we zo weinig 

mogelijk tijd verliezen met het omkleden voor 

de les. Daarom is het belangrijk dat de 

kinderen van groep 3 t/m 8 op dinsdag en 

donderdag een makkelijk zittende broek en t-

shirt dragen, zodat ze daar makkelijk in 

kunnen bewegen. Ze zullen zoveel mogelijk 

buiten gymmen, omdat dit meer ruimte en 

frisse lucht biedt. Als het weer het niet toelaat 

wordt er gebruik gemaakt van de gymzaal.  

Wat hebben ze nodig voor gymnastiek.  

 Makkelijk zittende kleding 

 Sportschoenen 

 Eventueel een schoon t-shirt voor na 

de gym.  

 

 

Informatieavonden 

In het nieuwe schooljaar zijn we gewend om 

informatieavonden te organiseren. In welke 

vorm we dat dit jaar gaan doen laten we 

volgende week weten. U hoort dat zo spoedig 

mogelijk van ons.  

 

Schooltijden 

Vanaf maandag gaan we officieel werken met 

het 5-Gelijke dagen model. De leerlingen gaan 

iedere dag van 8.30 -14.00 uur naar school. Ze 

eten samen en spelen met elkaar tijdens de 

pauze. We willen u vragen uw kind een 

gezonde lunch mee te geven, zodat er geen 

grote verschillen zijn tussen de 

lunchpakketten.  Er wordt weer volledig 

onderwijs gegeven en de leerlingen krijgen 

weer les in alle vakken.  

 

Tot slot wensen we nog u een fijn weekend  

en tot maandag. 

 

Met vriendelijke groet, 

Team Sws Oostermoer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


