
 
Nieuwsbrief vrijdag 14 augustus 2020 
           
Beste ouders/verzorgers, 
 
De start van het nieuwe schooljaar is in zicht.  
We hopen dat iedereen een heerlijke vakantie heeft gehad om maandag 17 augustus weer fris te 
beginnen! Het team is al volop met de voorbereidingen aan de slag om een fijne start te realiseren. 
 
Start van het schooljaar: de Gouden Weken  
Deze periode start direct op de eerste schooldag en duurt een aantal weken. In deze periode bouwen 
de kinderen en leerkrachten aan de fundering van hun groep, waarin respect hebben voor elkaar(s) 
verschillen centraal staat en de klasseregels worden vastgesteld met elkaar. Dit houdt in dat er 
werkvormen en spelletjes worden ingezet om met elkaar te werken aan een positieve groepssfeer 
waar de groep het hele jaar plezier aan beleeft. 
 
Groep 1/2 sluit met hun IPC thema hier ook heel mooi op aan. “Zo spelen wij” is het 1e thema van dit 
jaar waarin de start van het schooljaar centraal staat. Hoe gaan we met elkaar om, welke regels zijn 
er en wat is er allemaal te doen in mijn groep en daarbuiten. 
 
Dinsdag 25 augustus geeft Menno Tuik de workshop ‘Reis van de held’ aan de kinderen van groep 7-
8. Hij biedt Rots en Water werkvormen aan om de kinderen inzicht te geven om te zijn wie je wilt zijn 
waarbij je rekening houdt met je omgeving.  
 
Startgesprekken en informatieavond 
Vanaf maandag 31 augustus zullen de startgesprekken weer plaatsvinden met u als ouder(s) en het 
kind. Dit soort individuele gesprekken mag weer op school plaatsvinden op gepaste afstand van de 
leerkracht in het lokaal.  
U krijgt van ons komendeweek een digitale inschrijflijst waarop u zelf een tijd kunt kiezen. Wilt u 
graag eerder met de groepsleerkracht in gesprek dan vragen we u zelf contact op te nemen om een 
afspraak te maken. 
De informatieavond zoals we die kennen waarbij alle ouders naar school komen kan niet doorgaan 
omdat we dan de afstand niet kunnen houden en met teveel mensen in 1 ruimte zijn.  
We gaan u daarom de informatie over de groep waarin uw kind zit voorafgaand aan de 
startgesprekken op een andere manier geven. Binnenkort informeren we u hoe we dit vormgeven. 
 
Corona update 
Vandaag heeft u via de mail al een nieuwsbrief ontvangen met de laatste stand van zaken namens 
alle scholen. Hierin staat aangegeven welke maatregelen van toepassing zijn op de scholen. 
 

• Een ziekmelding gaat via het gewone nummer 0562-448568 of via het nummer van de 
leerkracht. Bij twijfel, uw kind thuishouden. U houdt uw kind ook thuis wanneer er andere 
gezinsleden ziek zijn. Wanneer de leerkracht op school twijfelt aan de gezondheid van uw 
kind, dan wordt u gebeld en dient u uw kind direct op te halen van school. Telefonische 
bereikbaarheid tijdens schooluren is hiervoor nodig. 

 



• De schooltijden zijn van 8.15 tot 14.15 uur van maandag t/m vrijdag, en groep 1-2 gaat 
vrijdag tot 12.00 uur naar school.  
De kinderen komen naar school en ouders brengen hun kinderen tot het schoolplein. De 
kinderen worden door de leerkrachten opgewacht op het schoolplein. 

 

• Jarige kinderen willen graag trakteren. De jarige mag een grote zak met uitdeelzakjes 
meenemen. Bijvoorbeeld grote zak met uitdeel chips zakjes, snoepzakjes of ijsjes in een 
papiertje. Deze traktatie mag dan op school worden opgegeten.  
 

 
Door het handelen naar de richtlijnen in het onderwijs hopen we dat de verspreiding van het virus 
onder controle blijft. 
 
Mochten er naar aanleiding van deze brief nog vragen zijn, neem dan vooral even contact op.   
 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens het team van ‘t Hunnighouwersgat 
Esmé Bijlsma 
Locatiedirecteur 
 
Informatie rond coronavirus 
Voor actuele informatie kunt u de volgende websites raadplegen: 
www.rivm.nl/coronavirus 
www.ggdfryslan.nl 
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