
 

 

 

                                                               Buren, 28 augustus 2020 

Beste ouders/verzorgers, 

Maandag mogen we weer starten. Alle meesters en juffen hebben er weer zin in. De 

klassen zijn ingericht, we kunnen van start! We hopen dat iedereen heeft kunnen 

genieten van de zonnige vakantie.  

Ook dit jaar kunnen we niet om de maatregelen rondom het 

coronavirus heen. Via deze brief willen wij u over de 

maatregelen informeren: 

Aankomst en vertrek 

- Het is niet toegestaan dat ouders/verzorgers bij 
aankomst en vertrek de school en het schoolplein 
betreden (we kunnen op ons schoolplein met ruim 
200 ouders de afstand van 1,5 meter niet 
garanderen) 

- De leerlingen van groep 3 t/m 8 mogen zelf de 
school in lopen. De leerkrachten van groep 1/2a en 
1/2b ontvangen de kinderen op het schoolplein (in 
ieder geval tot aan de herfstvakantie).  

- Bij het naar huis gaan, vragen wij u om buiten het hek uw kind(eren) op te 
vangen. 

- De leerlingen van de groepen 1 t/m 3 komen en gaan door het hoofdhek aan 
de voorkant van onze school. 

- De leerlingen van de groepen 3/5, 4 en 6b komen en gaan bij de 
fietsenplaats/sporthal (lokaal juf Manon/juf Linda, juf Paula en juf Thea/juf 
Sharon)naar binnen en naar buiten. Deze kinderen plaatsen daar ook hun 
fiets  

- De leerlingen uit de groepen 6a, 7 en 8 komen door het kleine zijhek, zetten 
hun fiets op het grote plein en lopen via hun eigen ingang naar binnen en naar 
buiten. 
 
Ouders in de school 
Op uitnodiging van de leerkracht bent u welkom in de school. De leerkracht zal 
u vragen naar uw gezondheid. En bij de deur kunt u uw handen desinfecteren. 
Wilt u een leerkracht spreken, bel of mail de betreffende leerkracht om een 
afspraak te maken. 



 
Gym 

De gymnastieklessen zullen voor groep 1 t/m 
8 weer volgens rooster starten. Wilt u er voor 
zorgen dat uw kind maandag zijn/haar 
gymschoenen/gymkleding meeneemt. 

 
Verjaardagen 

Jarige kinderen mogen trakteren in hun eigen 
klas, graag een verpakte traktatie. Bij de 
kleuters (groep1 en groep 2) mogen ouders 
op uitnodiging van de leerkracht de verjaardag van hun kind bijwonen. 
 

Klasbord 
Iedere leerkracht zal een mooie fotocompilatie maken van de eerste 
schooldag. Zo bent u er als ouder toch een beetje bij. Wij zullen klasbord wat 
vaker gebruiken om u op de hoogte te houden van waar uw kind op school 
mee bezig is. Bent u nieuwe ouder bij ons op school, dan krijgt u een 
uitnodiging via de mail om klasbord te kunnen volgen. 
 
Continurooster 
Maandag starten we met het continurooster. Tussen de middag eet de 
leerkracht met de groep en de kinderen gaan daarna een half uur buiten 
spelen. 
Nog even onze nieuwe schooltijden: 

maandag, dinsdag en donderdag 8.30 uur-14.30 uur 

woensdag en vrijdag 8.30 uur-12.30 uur 
 

 
Met vriendelijke groet, 
Namens het team obs Koningin Beatrix 
 
Jacqueline de Fouw 
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