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NIEUWSBRIEF 

HET NIEUWE SCHOOLJAAR 

We starten het nieuwe schooljaar op maandag 23 

augustus.  We hopen dat iedereen een fijne vakantie 

heeft gehad en weer veel zin heeft om te beginnen aan 

het nieuwe jaar. De lokalen zijn al ingericht en het team 

is er klaar voor om jullie weer te ontvangen! 

We hebben dit jaar veel nieuwe teamleden. Zij zullen 

zich in de volgende nieuwsbrief aan u voorstellen.  

We wensen iedereen weer veel plezier op school! 

Het team van de Wegwijzer 
 

 

 

20 augustus 2021, UITGAVE 1 

WELKOM WEER OP 

SCHOOL! 

We hopen dat iedereen een hele 

fijne vakantie heeft gehad! 

INDELING LOKALEN  

In de vakantie zijn de noodlokalen voor de groepen 4a 

en 4b geplaats op het plein. Hierdoor hebben we weer 

ruimte voor het speellokaal en hebben de teamleden 

een personeelsruimte.  

- De groepen 1/2b, 1/2d, 5, 6a, 6b, 7a, 7b en 8 kunnen 
via de eigen deur in de klas naar binnen 
- De kinderen van groep 1/2a bij de ingang naast de klas 
- De groepen 1/2c, 3a en 3b bij de deur bij het 
voetbalveld. 
- De groepen 4 bij de ingang van de noodunits.  
: 
 

 

In de week van maandag 30 augustus t/m vrijdag 3 
september vinden de omgekeerde 10 minuten 
gesprekken plaats.  U kunt zich hiervoor op de 
gebruikelijke manier inschrijven via Social Schools. U 
ontvangt volgende week van de leerkracht een 
uitnodiging.  
Het doel van een omgekeerd oudergesprek is de 
uitwisseling van informatie over uw kind. 
 
Het  ‘omgekeerde’ zit hem erin dat u als ouder de 
nieuwe leerkracht  informeert over alles wat voor ons 
als school belangrijk is om te weten over uw kind. 
 
Denk aan interesses, vriendjes, sterke en minder sterke 
kanten, welke pedagogische benadering werkt wel en 
welke niet.  
 

10 MINUTENGESPREKKEN 

MAANDAG 23 AUGUSTUS 

 

 

AUGUSTUS 

EERSTE SCHOOLDAG 

MAANDAG 30 AUG – VRIJDAG 3 SEPT 

 

OMGEKEERDE 10 MINUTEN 

GESPREKKEN 

SEPTEMBER 

MARGEMIDDAG 

MAANDAG 13 SEPTEMBER 

Alle leerlingen zijn om 12:00uur vrij. 
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Ook de start van dit schooljaar gaat nog wel gepaard met de nodige maatregelen omtrent Covid-19. Echter, al wel 

veel minder ingrijpend dan bij de start vorig schooljaar. In deze brief vindt u welke aanpassingen we organisatorisch 

nog steeds hanteren. We volgen hierin het protocol zoals gepubliceerd voor het primair onderwijs. 

Kinderen met klachten 

Kinderen met verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn) mogen weer naar 

school. Zij blijven wel thuis bij koorts, benauwdheid of veel hoesten. Hier geldt ook, bij twijfel blijf je thuis.  

Het testen van kinderen jonger dan 12 jaar wordt dringend geadviseerd als: 

- Een kind verkoudheidsklachten heeft (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn), 

- De klachten niet (alleen) bestaan uit verkoudheidklachten (bijv. als er ook sprake is van hoesten, koorts 

en/of benauwdheid), of het kind anderszins ernstig ziek is, 

- Er een indicatie is in het kader van een bron- en contactonderzoek, 

- Een kind deel uitmaakt van een uitbraakonderzoek. 

Kinderen die getest worden, blijven thuis totdat de uitslag bekend is.  

Wanneer een kind gedurende de dag klachten ontwikkelt passend bij Covid-19, gaat de leerling naar huis. Als een 

leerling ziek wordt, wordt verzocht aan ouder/verzorger om hem/haar direct op te halen. Zie ook de beslisboom 

onderaan deze nieuwsbrief als u twijfelt of uw kind wel of niet naar school mag.  

Schooltijden 

We hanteren weer de gewone schooltijden voor alle groepen van 8.30 uur tot 14.00 uur. Vanaf 8.20 uur kunnen 

de kinderen in het klaslokaal. 

Brengen en halen 

Ouders/verzorgers mogen weer gewoon op het plein komen gelukkig, zonder mondkapje. Onderling afstand 

houden (1,5 meter) is nog steeds van belang. Op de gangen is het houden van 1,5 meter afstand met meerdere 

passerende volwassenen lastig. Daarom hebben we besloten dat het brengen en halen nog steeds via de 

buitendeuren van de klaslokalen plaatsvindt, net als vorig schooljaar.  

Om 14 uur komen alle leerkrachten even naar buiten zodat u de leerkrachten wel makkelijk aan kunt spreken bij 

vragen of om iets te vertellen. ’s Ochtends is dit wat lastiger, omdat niet alle klassen een buitendeur bij de klas 

hebben, en de leerkrachten ook in de klas moeten blijven. U kunt altijd een bericht doorgeven aan andere 

teamleden op het plein, telefonisch of via Social Schools. Het is niet de bedoeling dat u als ouder in de school komt 

bij het halen en/of brengen. 

Ouders/verzorgers met een leerling die voor het eerst komt (wennen) in groep 1, mogen de eerste week ’s ochtends 

tot half 9 mee in de klas (dan kunnen we 1,5 meter met andere volwassenen waarborgen). Is uw kind voor het eerst 

op school in een andere groep, dan kunt u de eerste dag even mee naar binnen.  

Hygiëne 

In de klas hebben we nog steeds veelvuldig oog voor hygiëne, we wassen vaak onze handen in de klas. Niezen en 

hoesten doen we in onze elleboog. Ook blijven we veel ventileren en zetten ramen en deuren zoveel mogelijk open 

of ventileren op gezette tijdstippen.  

Ouders in de school 

Ouders maar ook andere externe personen zijn weer welkom in het schoolgebouw. Er zijn dus fysieke afspraken 

mogelijk met de leerkracht. U kunt altijd de leerkracht na schooltijd aanschieten of een bericht via social schools 

maken voor een afspraak. De omgekeerde 10 minutengesprekken vinden ook gewoon weer op school plaats.  

Cohorten 

Er wordt niet meer gewerkt met cohorten, de zogenaamde ‘bubbels'. Pauzes worden weer regulier vormgegeven, 

groepen ontmoeten elkaar onderling daarmee weer vaker. Ook de gang wordt vanuit de klas weer meer betrokken 

bij het onderwijs. 

Trakteren 

De kinderen kunnen ook weer gewoon trakteren in de klas. Bij voorkeur traktaties in dichte verpakkingen. 

Bereikbaarheid leerkrachten 

Door de corona periode hebben de meeste leerkrachten ook via hun privé nummer met u als ouders 

gecommuniceerd. Nu we weer gewoon naar school gaan, kunt u gewoon via Social Schools met de leerkracht 

communiceren en niet meer via Whatsapp. Dan kunnen de leerkrachten hun berichten lezen als ze aan het werk 

zijn. Bedankt! 

Het nieuwe corona protocol 



 
CBS De Wegwijzer ● www.cbsdewegwijzer.nl            ●      Prunusstraat 74, 9731LE Groningen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TREFWOORD 

KONINGSDAG 

PANNENKOEKENDAG 

NOG ZO’N DAG 


