
Geachte ouders en/of verzorgers, 
 
Het supplement van de schoolgids 2020-2021 vindt u op de website met daarin data 
van geplande activiteiten en vrije dagen.   
 
We beginnen weer op maandag 31 augustus. Gezien de 1,5 meter samenleving 
kunnen op de eerste schooldag niet alle ouders met hun kinderen mee naar binnen. 
Kinderen van de groepen 4 t/m 8 verzamelen op het schoolplein bij de leerkracht en 
gaan na de bel van 8.40 uur met de leerkracht mee naar binnen. Kinderen gaan niet 
zelf naar binnen aangezien bij de start van het schooljaar leerkrachten staan 
ingeroosterd voor pleinwacht en de fietsenkelder.  
 
De kinderen van de groepen 2 worden tussen 8.30 uur en 8.45 uur door ouders en/ 
of verzorgers gebracht tot aan de buitendeur van hun eigen lokaal. De kinderen van 
de groepen 1 en 3 kunnen gefaseerd tussen 8.30 uur en 8.45 uur naar binnen 
gebracht worden. Dit om te voorkomen dat er teveel ouders in de schoolgangen zijn. 
De kinderen van de groepen 1 komen binnen via het kleuterplein en de kinderen van 
de groepen 3 via de zij-ingang bij de plusklas.  
 
De ouders en/of verzorgers van de peuterspeelzaal kunnen hun kinderen weer 
gewoon binnen brengen. Hierbij geldt nog steeds dat volwassenen de 1,5 meter 
afstand moeten houden. Bij drukte graag even wachten bij de ingang. Er geldt ook 
een looproute. U heeft de gelegenheid om een kort gesprekje te voeren met de 
leidster. Wanneer u afscheid genomen hebt van uw peuter verlaat u de speelzaal via 
het speelplein en het hek. De breng- en haaltijden van de peuterspeelzaal zijn:         
‘s ochtends brengen van 8.15- 8.30 uur en halen van 12.00- 12.15 uur en ‘s middags 
blijven de tijden ongewijzigd. Dit is brengen tussen 13.00- 13.15 uur en halen tussen 
15.45- 16.00 uur. 

Op dinsdag 8 september staat het startfeest gepland. In verband met de 1,5 meter 
samenleving is het startfeest anders georganiseerd dan andere jaren. Het startfeest 
is onder schooltijd en alleen voor de kinderen. Er is een leuke activiteit op school en 
na afloop krijgen alle kinderen een ijsje van de ouderraad. Door de corona 
maatregelen missen we dan wel de ontmoeting tussen ouders onderling en tussen 
ouders en leerkrachten. In de eerste schoolweek maken we een filmpje, waardoor u 
in ieder geval kennis maakt met ons team en nieuwe leerkrachten en/of leidsters.   

Meteen na de zomervakantie willen we de hal er gezellig uit laten zien met allerlei 
vakantiefoto's. De leerlingen mogen in de eerste schoolweek een foto van een leuk 
moment tijdens de vakantie ophangen op de witte wanden in de hal. Helpt u mee?  
 
We wensen iedereen een hele fijne vakantie! 
 
Alles D.V.  
 
Namens het team, 
Henk Drost, 
basisschool De Bron Lunteren.  


