
 
 
Nieuwsbrief vrijdag 20 augustus 2021 
           
Beste ouders/verzorgers, 
 
De start van het nieuwe schooljaar is in zicht. We hopen dat iedereen een heerlijke vakantie heeft gehad 
om maandag 23 augustus weer fris te beginnen.  
Het team is al volop met de voorbereidingen bezig geweest om een fijne start te realiseren! 
 
Eerste schooldag 
We starten het schooljaar direct met een feestje. De ouderraad heeft een subsidie aangevraagd bij de 
Provincie Friesland voor kleine leefbaarheids initiatieven en die is toegekend. Maandag komt er op het 
veld tegenover school een stormbaan en een springkussen. Alle groepen kunnen hier deze dag gebruik 
van maken. Zo starten we het schooljaar met lekker veel beweging. 
 
U bent maandag welkom om mee de school in te komen en uw kind in de klas te brengen, even zien 
waar ze zitten en hoe alles eruitziet. Daarna staat er buiten op het plein koffie en thee klaar. Afstand 
moeten we nog steeds bewaren maar elkaar even ontmoeten en bijpraten dat kan zeker. 
 
Met in ons hoofd de corona richtlijnen hebben we de volgende afspraken: 
 
8.10 uur De deuren gaan open en de kinderen mogen naar binnen komen 
8.15 uur De bel gaat en iedereen moet op school zijn. 

• Ouders mogen weer op het schoolplein komen. 
• Groep 1/2 Op maandag mag u de kinderen in de klas brengen; dinsdag t/m vrijdag komen de 

kinderen via de openslaande deuren zelftandig naar binnen. Op vrijdag starten de kinderen met 
gym en dan brengt u ze bij de sporthal. 

• Groep 3/4  Op vrijdag mag u de kinderen in de klas brengen en even meekijken wat ze allemaal 
doen. De andere dagen komen ze zelfstandig naar binnen via de openslaande deuren onder de 
grote trap. 

• Groep 5/6 De kinderen komen zelfstandig naar binnen via de ingang. 
• Groep 7/8 De kinderen komen zelfstandig naar binnen via de ingang. 
• Bij het ophalen mag u ook weer op het plein staan. 

 
Start van het schooljaar 
De periode van de 'Gouden weken’ 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 klassenregels 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. 
 



Over drie weken komt Menno Tuik weer bij ons op school om de workshop 'Reis van de held' aan de 
kinderen van groep 5-6-7-8 te geven. 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  
Vanaf 6 september t/m 17 september zullen de startgesprekken plaatsvinden. Deze kunnen weer op 
school plaatsvinden op gepaste afstand in het lokaal. 
U krijgt van ons binnenkort een digitale inschrijflijst waarop u zelf een tijd kunt kiezen. 
Heeft u al eerder een vraag, weet dat u dan altijd bij de groepsleerkrachten terecht kan. Zij zijn het 
aanspreekpunt. Er zijn meer ondersteuners in school die bij de kinderen betrokken zijn maar de 
leerkracht is de eindverantwoordelijke. 
 
Wie /wat/waar 

• Groep 1/2:  Groepsleerkracht Grietje Mink, onderwijsassistent Angela Terpstra, 
stagiaire   onderwijsassistent Liese Helder 

• Groep 3/4:  Groepsleerkracht maandag t/m woensdag Marianne Schot-Bos 
                                      Groepsleerkracht donderdag/vrijdag Henrieke Hougee van Midwoud 
                                     Onderwijsassistent maandag t/m donderdag Annalies Abma 

• Groep 5/6:  Groepsleerkracht maandag Marloes Seegers 
                                    Groepsleerkracht dinsdag t/m vrijdag Simone Dahmes 
                                    Stagiaire Groepsleerkracht Annemarie Kloosterhuis dinsdag t/m donderdag 

• Groep 7/8:  Groepsleerkracht maandag t/m donderdag Corien Bijlsma 
                                   Groepsleerkacht vrijdag Eke Heuff 

• Onderwijsassistenten voor groep 5 t/m 8: Esmée Joosten op maandag en woensdag en Tamara 
Klijn op donderdag en vrijdag 

• Locatiedirecteur Esmé Bijlsma: aanwezig op maandag, woensdag en donderdag 

• Intern begeleider Eke Heuff: aanwezig op dinsdag en woensdagmiddag  

• In de volgende nieuwsbrief stellen de nieuwe mensen zich aan u voor. 
 
 
Corona update  
Op de website van school staat het aangepaste protocol van 18 augustus. Tevens staan hier de 
beslisboom voor de kinderen met de informatie ‘thuisblijven of niet’ en de gezondheidscheck. Hierin 
staat aangegeven welke maatregelen van toepassing zijn op school. 
 
De basismaatregelen blijven gelden en eenieder zich dient te houden aan deze basisregels: 

• Blijf thuis bij klachten passend bij het coronavirus of ga direct naar huis bij het ontstaan van 
klachten gedurende de dag en laat je testen.  

• Kinderen met verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn) 
mogen naar school.  

• De standaardboodschap is: bij twijfel blijf je thuis.  
• Huisgenoten van een persoon met coronaklachten en koorts/benauwdheid hoeven niet meer 

thuis te blijven. Dit geldt voor zowel kinderen als volwassenen.  
• Als een persoon positief wordt getest en besmet is met het coronavirus, moeten alleen de niet-

immune huisgenoten in thuisquarantaine. Immune huisgenoten zonder klachten hoeven niet in 
quarantaine.  

• Het testadvies op dag 5 blijft voor niet-immune en immune huisgenoten gelden. 



• Medewerkers doen dagelijks voor aanvang van de werkzaamheden een gezondheidscheck. Als 
een van de vragen met ‘ja’ wordt beantwoord, dan moet de medewerker thuisblijven en zich 
laten testen.  

• Volwassenen in school houden onderling 1,5 meter afstand. Kinderen hoeven dit niet. 
• Eenieder wast regelmatig zijn of haar handen en hoest en niest in de elleboog.  

  
Een ziekmelding gaat via het gewone nummer 0562-448568 of via het mobiele nummer van de 
leerkracht.  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. Mocht u vragen hebben over de maatregelen, neemt u dan contact op met de 
leerkracht van uw kind of met de locatiedirecteur. 
 
Door het handelen naar de richtlijnen in het onderwijs hopen we dat de verspreiding van het virus onder 
controle blijft. 

 
Gym en zwemmen 
De groepen 5 t/m 8 hebben dinsdagmiddag gym van juf Arine. 

• groep 5/6 12.30-13.20 uur 
• groep 7/8 13.30-14.15 uur 

 
Vrijdag 

• 8.15-9.00 uur groep 1/2 
• 9.00-9.45 uur groep 3/4 
• 10.00-10.45 uur groep 5/6 
• 10.45-11.00 uur groep 7/8 

Graag gymkleding meegeven, de kinderen die lang haar hebben graag het haar vast in een staart en voor 
de kinderen van de bovenbouw zijn gympen gewenst maar niet verplicht.  
Zwemles is van 12.00-12.30 uur. De data vindt u in de ouderjaarkalender die u al heeft gekregen voor de 
zomervakantie. 

 
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 
 


