
 

 

 

 

 

 

 

INFOBULLETIN  

 27 augustus 2021 

In deze editie: 

✓ Een nieuw schooljaar 

✓ Coronamaatregelen in het basisonderwijs 

✓ Start schooljaar 

✓ Gouden Ballon 

✓ Even voorstellen… 

Agenda 

✓ 30 augustus   : start nieuwe schooljaar 

✓ 6-10 september  : Kennismakingsgesprekken 

✓ 14 september   : Informatieavond 

✓ 17 september   : Startviering in de kerk 

✓ 27 september- 1 oktober : Ouderkijkweek groep 1-4 

✓ 29 september   : Schriftjesmiddag groep 5-8 

Bijlagen 

✓ Flyer MAM’s 

✓ Beslisboom thuisblijven of niet? 

 

Een nieuw schooljaar 

Het is weer zover: we mogen weer naar school! Na een heerlijke periode van rust hebben 

we afgelopen week de school weer klaar gemaakt voor de start met de nieuwe klassen, 

nieuwe leerlingen en nieuwe teamleden. De start van zo’n nieuw schooljaar beginnen we 

altijd met de Gouden Weken: weken waarbij we stilstaan bij groepsvorming. Door nieuwe 

samenstellingen van groepen, nieuwe leerlingen die erbij komen 

en leerlingen die vertrokken zijn maakt een groep elk jaar 

opnieuw de fasen van groepsvorming door: storming, forming, 

norming, performing. En aan het eind van het schooljaar 

adjourning. 

Om samen te werken aan een goede start van de kinderen, maar 

ook van de groep is het belangrijk om tijd en aandacht te 

besteden aan deze fasen. We doen dit door diverse activiteiten 

aan te bieden in de eerste weken. Voor de kinderen voelt het vaak 

als spelletjes doen, maar er wordt veel geleerd: over jezelf, over 

je medeleerlingen over de afspraken die we maken met elkaar in 

de klas en in de school. Het is fijn dat we dit ook weer echt samen 

kunnen doen: zo wordt de school weer een fijne, veilige plek voor de rest van het jaar: 

een jaar met een gouden randje! Helpt u mee om de kinderen te laten stralen dit jaar en 

er een mooie reis van te maken? Vanaf deze plek wensen we iedereen een goed en fijn 

schooljaar toe: een jaar met een gouden randje! 

Het team van de Sint Bernardus 

 

Corona maatregelen 

Op 14 augustus hebben we weer een persconferentie gehad over de 

nieuwe maatregelen t.a.v. Corona en is het daarbijbehorende protocol 

voor het onderwijs gemaakt. In het basisonderwijs zijn vrijwel alle 

maatregelen verdwenen voor de leerlingen. Voor volwassenen in de 

school geldt nog steeds dat we 1½m afstand tot elkaar moeten 

kunnen aanhouden. Dat betekent dat we voor een heel aantal zaken 

voor de kinderen weer terug gaan naar vanouds (samen spelen op het 



plein, groepsdoorbroken activiteiten, etc.). Het is inmiddels al zo’n tijd geleden dat we 

benieuwd zijn of de kinderen nog weten hoe dat was. Voor de activiteiten met ouders 

kijken we naar wat kan op school en wat niet.  

Bijeenkomsten met groepen ouders in lokalen kan alleen als we de afstand kunnen 

realiseren. En dat is best lastig op sommige plekken en in sommige lokalen. We vinden 

het wel belangrijk dat u ook weer de school in kunt komen en weer mee kunt kijken in de 

klas van uw kind e.d. binnen wat er kan en mag.  Daarmee krijgt u een goed beeld van 

wat er in school gebeurt en is het afstemmen met de leerkracht makkelijker te 

realiseren. We zullen dus ons best doen om u op diverse momenten in het schooljaar de 

gelegenheid geven in de school mee te  kijken of in gesprek te kunnen. In deze en 

volgende infobulletins leest u daar meer over.  

 

Start schooljaar 

Maandag om 8:30 uur verwachten we iedereen weer op school. We zullen het schooljaar 

gezamenlijk beginnen: alle leerkrachten zullen de eerste week vanaf 8:15 uur op het 

schoolplein zijn om de kinderen te ontvangen. 

 

Schoolpleinen: brengen en ophalen 

We zullen de kinderen van de groepen 1 t/m 3 ontvangen op het plein van de kleuters 

aan de Willem Tellstraat. Daar ontvangen de juffen hen. Vanaf de tweede week zullen we 

weer momenten realiseren dat ouders van de 

onderbouw hun kinderen in de klas kunnen brengen. 

Het hoe en wat daarover zullen de leerkrachten 

komende week met u communiceren. Aan het eind van 

de schooldag (14:15 uur of 12:30 uur op woensdag) 

bent u van harte welkom om de kinderen op het 

kleuterplein op te wachten. Houdt u hierbij de afstand 

tot elkaar goed in de gaten? Eventuele fietsen van de 

kinderen kunnen naast het plein in de fietsenrekken 

geplaatst worden (naast de bakker). 

De kinderen van groep 4 t/m 8 mogen op het grote plein aan de Pastoor Somstraat 

verzamelen. Vanaf 8:15 uur houdt één van de leerkrachten pleinwacht. De kinderen 

hoeven niet meer op gescheiden plekken van elkaar te wachten, maar mogen lekker 

spelen/ kletsen tot de bel gaat. Dan verzamelen de groepen zich bij hun eigen stip en 

eigen leerkracht. We gaan dan groep voor groep naar binnen. Na schooltijd komen de 

kinderen ook aan deze kant van de school weer naar buiten. We willen de ouders vragen 

om alleen als het noodzakelijk is het grote plein op te komen en hierbij de afstand tot 

elkaar ook weer te bewaken. De fietsen van de kinderen van groep 4 t/m 8 kunnen in de 

fietsenstalling op het plein gezet worden.  

In het geval dat uw kinderen op twee verschillende pleinen naar buiten komen is het 

handig om met de oudste kinderen af te spreken naar het kleine plein te komen. 

  

Voor de ouders van nieuwe leerlingen maken we deze eerste schooldagen een 

uitzondering: zij mogen mee het plein op en eventueel de school in om de kinderen tot 

steun te zijn.  

 

Lokalenwissel 

Sommige groepen zitten in het nieuwe schooljaar ook op een nieuwe 

plek in de school: groep 8 is naar beneden verhuisd en zit nu in het 

speellokaal. Groep 1/2 is naar de achterkant van de school verhuisd en 

zit nu in het lokaal dat grenst aan de Loft van MAM’s. Dit heeft te 

maken met de grootte van de lokalen, de grootte van de groepen en 

het onderwijsaanbod.  

 

Gymles en zwemles 

In de eerste week gaan we nog niet naar de diverse gymzalen toe, maar spelen/ 

gymmen we bij school. Vanaf de tweede week gymmen de groepen 4 t/m 8 weer in de 



Prins Willem Alexander hal (PWA-hal) onder begeleiding van de vakleerkrachten van de 

RSG. De groepen 1 t/m 3 gymmen in de gymzaal van de Van der Reijdenschool.  

Hierbij het overzicht wie waar gym- of zwemles heeft.  

 

Sport  Dag en tijd  Groep  Locatie  

Gym  Maandag 8:30 – 10:00 uur  

(verzamelen bij de gymzaal vanaf 8:15 

uur)  

4  PWA hal  

  Woensdag 8:30 – 9:45 uur  

(verzamelen bij de gymzaal vanaf 8:15 

uur)  

5/6 en 6  PWA hal  

  Woensdag 10:15 – 11:30 uur  

(de kinderen fietsen heen en terug met 

juf)  

7 en 8  PWA hal  

  Dinsdagmiddag  

(ophalen om 14:10 uur bij de gymzaal)  

1/2  Van der 

Reijdenschool  

  Donderdagmiddag  

(ophalen om 14:10 uur bij de gymzaal)  

2/3 

  

Van der 

Reijdenschool  

Zwemmen  Vrijdag vertrek bus 8:00 uur  

(volgens rooster)  

5/6 en 6 De Koekoek in 

Vaassen  

 

Eten en drinken mee naar school 

De kinderen eten op de lange dagen van de week twee keer op school met de leerkracht. 

Voor de kleine pauze rond is het handig om een stuk fruit en een 

beker drinken mee te geven. Voor de lunchpauze (rond 12 uur) is 

een broodtrommel met een paar gezonde boterhammen en een 

stuk fruit of groente en een beker drinken lekker. Wilt u qua porties 

rekening houden met wat de kinderen opkunnen?  

 

Parro 

Voor de communicatie gebruiken we met name de app van 

Parro. Alle ouders/leerlingen die afgelopen schooljaar 

aangemeld waren staan al in de goede groep, nieuwe ouders 

hebben hiervoor een uitnodiging gekregen op het mailadres 

dat bij ons bekend is. U vindt hierin de jaarkalender, kunt 

gesprekken inplannen voor gespreksavonden, opgeven voor 

hulp bij schoolactiviteiten etc. Ook kunt u hierin een gesprek 

starten met de leerkrachten van de groep. Mocht het inloggen niet lukken of heeft u geen 

email gehad, wilt u dan contact opnemen met juf Esther? 

Adminstratie@stbernardusschool.nl.  

 

Kennismakingsgesprekken 

In de tweede week van het schooljaar staan al de 

kennismakingsgesprekken gepland. In de groepen 5 t/m 8 

houden we deze gesprekken met ouders en kind. Vanaf as. 

maandagmiddag 16:00 uur kunnen ouders met grotere gezinnen 

vast inplannen in Parro voor deze gesprekken. De andere ouders 

kunnen vanaf dinsdagmiddag 16:00 uur inplannen. We zullen 

deze gesprekken op school in de klas van uw kind houden. 
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Informatieavond 

Voor de informatieavond wordt het wat lastiger om dit op school te 

organiseren in de diverse klassen, omdat een deel van de lokalen te 

klein is om de afstand tussen de volwassenen te bewaren. We 

zullen u dus helaas ook dit jaar nog een presentatie digitaal 

toesturen met daarin de belangrijkste informatie t.a.v. de 

leerdoelen en activiteiten in het nieuwe schooljaar.  

 

Ouderkijkweek en schriftjesmiddag 

We willen ook de ouderkijkweek en de schriftjesmiddag weer in ere 

herstellen. Hierbij kunnen de ouders die dat willen een kijkje nemen in de klas bij hun 

kind.  

Ouderkijkweek: In de groepen 1 t/m 4 kunt als ouder t.z.t. inplannen 

om in deze week een half uurtje mee te kijken in de klas van uw kind.  

Schriftjesmiddag: De kinderen van groep 5 t/m 8 mogen u de klas laten 

zien en u kunt de schriften/ laptop/ boeken van uw kind even inzien, 

zodat u een beeld krijgt wat we doen en leren in de klas. Deze 

momenten staan verspreid door het schooljaar in de kalender gepland.  

 

Gouden weken en gouden ballon 

Vlak voor de zomervakantie hebben alle kinderen een gouden ballon meegekregen en 

hebben we hen/ u uitgenodigd om deze mee op reis te nemen. We hebben gevraagd of 

de ballon mee op de foto kon. Waar zijn alle ballonnen geweest? Wat hebben ze op hun 

reis(je) gezien en meegemaakt? We hebben als team al 

naar elkaars foto’s gekeken en zijn nu erg nieuwsgierig 

geworden naar de foto’s en verhalen van de kinderen. 

Wilt u maandag de foto meegeven naar school? Dan 

kunnen we er in de klassen allerlei activiteiten mee 

doen.  

Bent u de ballon vergeten mee te nemen op reis? Geen 

nood: de ballon mag er ook in/ op/ bij geknutseld 

worden. Dat kan natuurlijk ook digitaal! Heeft u de 

ballon nog? Dan mag uw kind deze maandag meenemen 

om de school mee op te fleuren.  

 

Even voorstellen… 

Beste ouders/verzorgers, 

 

Via deze weg stel ik mij graag aan u voor: Mijn naam is Birgit 

Limburg en ik woon samen met mijn man en twee zoontjes in 

Deventer. Vanaf 15 september zal ik op de woensdagen Jessica 

gaan vervangen tijdens haar zwangerschapsverlof. Vanaf 2009 

ben ik werkzaam als leerkracht en heb daarbij verschillende 

groepen gehad. Door mijn opleiding Master SEN heb ik ook 

gewerkt als Remedial Teacher. Elke leerling is uniek en mag er 

zijn. Mijn doel is om uit elke leerling te halen wat erin zit met 

als belangrijkste het plezier in school en het vertrouwen in 

zichzelf. Ik heb er heel veel zin in om te gaan werken op de Sint Bernardusschool.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

Juf Birgit 
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