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Eerste schooldag van het nieuwe schooljaar
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Informatieavond
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WELKOM
In de eerste plaats een hartelijk welkom, ook aan de nieuwe leerlingen en hun ouders. We zijn
dankbaar dat we alle kinderen en ouders maandag weer mogen begroeten. We hopen er met
elkaar weer een goed schooljaar van te mogen maken.
Deze week is er door alle leerkrachten hard gewerkt om maandag alle leerlingen te kunnen
ontvangen. Vandaag hadden we als team onze startvergadering. Naast de gezamenlijke
voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar hebben we ook aandacht besteed aan het onderwerp
‘leesmotivatie’. We zijn door een onderwijsorganisatie bijgeschoold en hebben ervaring opgedaan
met verschillende nieuwe werkvormen om de leesboeken uit onze schoolbibliotheek nog meer
aandacht te geven in de klas. Juist bij de boeken waarvan we weten dat ze niet snel worden gekozen,
maar wel leuk en interessant zijn. Door het in zetten van de werkvormen worden leerlingen
geënthousiasmeerd en uitgedaagd om te lezen. Lezen is en blijft, naast dat het leuk is, ook erg
belangrijk voor de ontwikkeling van leerlingen en komt terug bij alle vakken op school.

START SCHOOLJAAR; CORONA MAATREGELEN
Net als aan het eind van vorig schooljaar, starten we het nieuwe schooljaar volgens de richtlijnen van
het RIVM en de PO-raad. Na de persconferentie van 13 augustus jl. zijn er een aantal aanpassingen
waarover we hieronder informeren.
• Alle leerlingen gaan volledig naar school;

•

De lestijden zijn zoals we altijd gewend zijn:
~ op maandag, dinsdag, donderdag van 8.30 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 15.00 uur
~ op woensdag van 8.30 uur tot 12.15 uur
~ op vrijdag voor de groepen 1 t/m 4 van 8.30 uur tot 12.00 uur
~ op vrijdag voor de groepen 5 t/m 8 van 8.30 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 15.00 uur;
• Er wordt tussen 12.00 en 13.00 geluncht met een medewerker van Op Stoom indien ouders
daarvoor een contract hebben;
• De buitenschoolse opvang volgt het onderwijs. Kinderen worden opgevangen op hun vaste
dagen die zijn afgesproken in het contract.
• Ouders brengen hun kind indien nodig naar school. Ouders kunnen op de stoep en op het
schoolplein hun kind naar school brengen en weer ophalen (zie informatie eerder in deze
nieuwsbrief). Ouders houden 1,5 meter afstand van elkaar. Ouders blijven zo kort mogelijk om
drukte vermijden;
• De leerlingen krijgen gymles in de gymzaal (groep 3-8) of in het speellokaal (groep 1/2)
• Leerkrachten houden onderling 1,5 meter afstand;
• BSO wordt vormgegeven door de bekende aanbieders (Op Stoom, Sportfever, Humankind).
• Ouder(s)/verzorger(s) komen niet in de school. Voor een gesprek met een leerkracht wordt
per mail/Parro een afspraak gemaakt. Op afspraak kunnen ouders wel op school komen.
• De school zorgt ervoor dat leerlingen vaak hun handen wassen;
• Het schoolgebouw wordt geventileerd;
• Na school gaat iedereen direct naar huis of de BSO.
In de tweede week van het schooljaar nodigen we u graag per klas uit voor de informatieavond. De
informatieavond zal net zoals vorig schooljaar in de gymzaal plaatsvinden. Verderop in deze
nieuwsbrief staat hier meer informatie over.
We kijken er naar uit om er een goed schooljaar van te maken.
DE SCHOOL BEGINT EN EINDIGT
Alle leerlingen komen tussen 8.20 uur en 8.30 uur naar school. De leerlingen van groep 4 tot en met
8 kunnen via de hoofdingang, via de deur achter het voetbalveld of via de deur achter de
tafeltennistafel naar hun klas. De leerlingen van groep 4 tot en met 8 verzamelen dus niet op het
schoolplein, maar kunnen bij aankomst meteen naar de klas. De kleuters verzamelen wel op het
kleuterplein en gaan om 8.25 uur naar binnen. Iedere kleutergroep heeft een eigen plek vergelijkbaar
met de periode voor de zomervakantie. De leerkrachten van groep 1/2 halen de leerlingen op het
plein op. Groep 3 verzamelt op het schoolplein voor de school. De leerlingen worden opgevangen
door meester Theo.
We vragen alle ouders om bij het afzetten en ophalen van hun kind(eren) zo kort mogelijk op de
stoep rond de school te verblijven.
Bij het ophalen van de kinderen kunnen ouders met in achtneming van de 1,5 meter afstand op het
schoolplein staan. Daarnaast is er ruimte op de stoep. We willen ouders van de hogere groepen
(indien uw kind niet zelf naar school gaat) vragen om uw kind op de stoep op te halen, zodat er op
het schoolplein bij het ophalen van de leerlingen ruimte is voor de ouders van groep 3 en 4.
De kleuters verzamelen op het kleuterplein. De ouders van leerlingen van groep 1/2 staan op de
stoep van de Paulus Buyslaan. Wilt u de ingang en de hoek van de Paulus Buyslaan/Adriaan Pauwlaan
vrijhouden?
De ingang die gebruikt wordt bij de start van de schooltijd wordt ook gebruikt als de school uit gaat.
GEZONDHEID: WANNEER MOETEN KINDEREN THUISBLIJVEN?
De Bosch en Hovenschool volgt de RIVM-adviezen en richtlijnen die gelden voor het onderwijs:
• 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. Met de weekbrief ontvangt u de actuele
beslisboom met meer informatie. De standaardboodschap vanuit de overheid is: bij twijfel blijf je

thuis. Al het (onderwijs)personeel, alle leerlingen en andere aanwezigen in of bij de school moeten
volledig klachtenvrij zijn en anders thuisblijven.
• Leerlingen en leerkrachten blijven ook thuis als er een quarantaineadvies geldt. 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 nietimmune¹ huisgenoten in thuisquarantaine. Immune huisgenoten zonder klachten hoeven niet in
quarantaine. Het testadvies op dag 5 blijft voor niet-immune en immune huisgenoten gelden.
• Volwassenen houden onderling 1,5 meter afstand.
¹ Bij het BCO wordt een persoon als immuun voor SARS-CoV-2 beschouwd als deze:
• 14 dagen of langer geleden een vaccinatieserie heeft afgerond van Comirnaty (Pfizer), Spikevax
(Moderna) of Vaxzevria (AstraZeneca); OF
• 14 dagen of langer geleden 1 dosis van een van deze vaccins heeft gekregen na een doorgemaakte
SARS-CoV-2-infectie; OF
• 28 dagen of langer geleden het Janssen-vaccin heeft gekregen; OF
• COVID-19 heeft doorgemaakt minder dan 6 maanden geleden. Dit geldt in het kader van BCO
voorlopig ook voor immuungecompromitteerde personen, totdat er specifiekere adviezen
geformuleerd kunnen worden voor patiëntencategorieën waarbij vaccinatie onvoldoende
beschermen effect blijkt te hebben. Iedereen die niet voldoet aan de criteria van immuun, wordt als
niet immuun beschouwd.
BERICHT VAN DE GGD: EEN VEILIGE START VAN HET NIEUWE SCHOOLJAAR
Veilig terug naar school of kinderopvang: testen voor het nieuwe schooljaar begint.
Onderstaande informatie heeft u eerder deze week al ontvangen en is voor de volledigheid nogmaals
opgenomen in de weekbrief.
Het landelijk advies is dat alle schoolkinderen (PO, VO, MBO) en kinderen op de kinderopvang zich
laten testen op het coronavirus voor aanvang van het nieuwe schooljaar. Bij voorkeur 3 dagen
voordat zij weer naar school / kinderopvang gaan. Dit omdat door vakanties naar het buitenland en
versoepelingen van de maatregelen het aantal besmettingen mogelijk weer toeneemt.
Hiervoor zijn verschillende mogelijkheden:
a) Gebruik een (gratis) zelftest: Alle gezinnen in Nederland krijgen tussen 10/8-1/9 een brief
van de overheid met een unieke code. Hiermee zijn per gezin 2 gratis zelftesten te bestellen:
VWS - Zelftesten aanvragen (zelftestenbestellen.nl)
Let op: gebruik geen zelftest bij klachten, maak dan een afspraak in de GGD teststraat!
Situaties waarin u wel of geen corona zelftest gebruikt | Coronavirus COVID-19 |
Rijksoverheid.nl
b) Vrije inloop teststraat: Van vrijdag 20 t/m zondag 22 augustus kunnen kinderen, scholieren
en jongeren die PO/VO/MBO/HBO/WO bezoeken ook zonder klachten en zonder afspraak
getest worden op onze XL-teststraat bij:
P4, Loevesteinse Randweg 110, Schiphol. Openingstijden van 8.00-18.00 uur.
c) Maak bij klachten een afspraak voor een gratis test op één van onze testlocaties. Corona
testafspraak maken | Coronavirus COVID-19 | Rijksoverheid.nl
SCHOOLGIDS
Bij deze nieuwsbrief ontvangt u een digitale versie van de schoolgids voor dit schooljaar,
2021/2022. De schoolgids is opgesteld voor een regulier schooljaar. De aanpassingen van het
onderwijs volgens de richtlijnen van het RIVM en de PO-raad staat niet in de schoolgids opgenomen,
maar staan in deze nieuwsbrief. In de schoolgids staat onze jaarkalender. De jaarkalender staat, zoals
u gewend bent, ook op de website. Momenteel staat de agenda nog niet in Parro. Wanneer de data
van de jaarkalender in Parro staat, wordt u hierover geïnformeerd.

INFORMATIEAVONDEN
Aan het begin van het nieuwe schooljaar willen we u graag nader informeren over het reilen en
zeilen in de groep van uw kind. Om daarbij de richtlijnen van het RIVM te volgen, is de indeling van
deze avonden op vergelijkbare wijze als vorig schooljaar. De stoelen staan op 1,5 meter afstand van
elkaar. Ouders kunnen de informatieavond alleen bezoeken wanneer ze geen corona gerelateerde
klachten hebben. De informatieavond is niet in de klas, maar in de gymzaal of in het speellokaal. De
ingang en uitgang van de bijeenkomsten verloopt via de nooddeuren aan het schoolplein.
Maandag 30 augustus
Tijd
17.30 – 18.00 uur
18.15 – 18.45 uur
19.00 – 19.30 uur
19.45 – 20.15

Groep
Groep 3
Groep 5A
Groep 5B
Groep 1/2 A
Groep 4
Groep 1/2 B

Locatie
Gymzaal
Gymzaal
Gymzaal
Speellokaal
Gymzaal
Speellokaal

Dinsdag 31 augustus
Tijd
Groep
Locatie
17.30 – 18.00 uur
Groep 6
Gymzaal
18.15 – 18.45 uur
Groep 7A
Gymzaal
19.00 – 19.30 uur
Groep 7B
Gymzaal
19.45 – 20.15
Groep 8
Gymzaal
Het kan zijn dat in de startbrief die u van de leerkracht van uw kind heeft ontvangen, een andere tijd
staat genoemd. Het kan zijn dat per abuis andere tijden zijn opgenomen. Bovenstaande tijden zijn de
meest actuele.
De leerkrachten zullen vertellen wat er in het leerjaar van uw kind allemaal zal worden gedaan en
kunt u eventuele vragen stellen. De informatieavonden zijn in het lokaal van uw kind.
GEGEVENS EN NOODNUMMERS
Alle kinderen krijgen maandag een brief mee waarop u belangrijke gegevens en noodnummers kunt
invullen. Het is noodzakelijk dat wij de ingevulde briefjes zo snel mogelijk (uiterlijk vrijdag 27
augustus) weer op school terug hebben. De kinderen leveren de brief in bij hun eigen leerkracht.
We ontvangen graag adreswijzigingen en/of een nieuw telefoonnummer voor onze
schooladministratie. Adreswijzigingen kunnen worden doorgegeven aan
adminstratie@boschenhovenschool.nl De ouders van de nieuwe
kinderen ontvangen deze week een mail met inloggegevens om een account in Parro aan te maken.
Net als afgelopen schooljaar zullen we alle informatie naar u middels Parro verstrekken.
PRIVACY REGLEMENT
In tegenstelling tot voorgaande schooljaren ontvangt u geen brief met betrekking tot de privacy
wetgeving. In Parro kunt u voor uw kind aangeven of foto’s van uw kind bijvoorbeeld op de website
van de school geplaatst mogen worden.
INFORMATIEBRIEF
Om de informatie vanuit school zo goed mogelijk te laten overkomen, verschijnt er wekelijks op
vrijdag een brief die via Parro wordt verstuurd. Indien u aanstaande vrijdag de Weekbrief niet in uw
mailbox ontvangt, verzoeken wij u vriendelijk uw Parro-account te controleren of aan te maken. Het
is van belang dat alle ouders een Weekbrief ontvangen, omdat daar steeds veel belangrijke
informatie in staat.
Voor de start van het nieuwe schooljaar heeft u van de leerkracht(en) van uw kind de startbrief van
de groep ontvangen. Hierin staat alle groep specifieke informatie.

GYMNASTIEKROOSTER EN AFSPRAKEN
De leerlingen van groep 3 t/m 8 krijgen twee keer in de week gymnastiek van juf Melda volgens
onderstaand rooster.
Maandagochtend: groep 8, 7B, 5A, 5B en 3
Maandagmiddag: groep 4, 6 en 7A
Woensdagochtend: groep 5A, 5B, 3, 4 en 7B
Donderdagmiddag: groep 8, 6 en 7B
De kleuters krijgen gymnastiekles van hun eigen leerkracht in het speellokaal.
De kinderen moeten hun gymkleding, korte broek en T-shirt of turnpakje en stevige schoenen (geen
balletschoenen) in een tas meenemen naar school. In deze tas moet hun gewone kleding passen, die
tijdens het gymmen in de kleedkamer achterblijft. Sieraden moeten tijdens de gymles af, grote
oorbellen moeten uit en lange haren moeten vast.
VAKANTIEROOSTER 2021-2022
Hierbij delen we het vakantierooster inclusief de studiedagen voor komend schooljaar.
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarvakantie

16 oktober 2021 t/m 24 oktober 2021
25 december 2021 t/m 9 januari 2022
19 februari 2022 t/m 27 februari 2022

Goede Vrijdag
Tweede Paasdag
Meivakantie
Hemelvaart
Tweede Pinksterdag
Zomervakantie

15 april 2022
18 april 2022
23 april 2022 t/m 8 mei 2022
26 mei en 27 mei 2022
06 juni 2022
16 juli 2022 t/m 28 augustus 2022

De studiedagen voor schooljaar 2021-2022 zijn op de volgende dagen gepland:
Woensdag
Maandag
Vrijdagmiddag
Vrijdagmiddag
Vrijdag
Donderdag
Woensdag
Woensdag
Vrijdagmiddag

29 september 2021
25 oktober 2021
3 december 2021
(groep 5-8)
24 december 2021
(groep 5-8)
18 februari 2022
14 april 2022
29 juni 2022 (groep 1-4)
6 juli 2022
(groep 1-4)
15 juli 2022
(groep 5-7)

BERICHT VAN DE ANWB: WEER NAAR SCHOOL!
Wat worden de kinderen groot! Zeker na zo’n zomervakantie lijkt iedereen weer
10 cm gegroeid! Is dit het schooljaar dat u ze weer een stukje gaat loslaten, het jaar dat
ze zelf op de fiets naar school mogen gaan? Of is uw kind daar nog niet aan toe en gaat u
dit schooljaar juist extra aandacht besteden aan het leren fietsen?
Om goed te leren fietsen moet er vooral veel geoefend worden, liefst elke dag weer. Zo
krijgen kinderen controle over hun fiets en leren ze beetje bij beetje hoe het werkt in
het verkeer.

Uiteraard is de hulp van ouders hierbij onmisbaar. De route van huis naar
school is een prima oefening. U weet vast al uit ervaring dat kinderen
impulsief en speels zijn. Dit is in het verkeer niet anders.
Ook als ze wat ouder zijn, kunnen ze nog niet alle verkeerssituaties
overzien en zijn ze met hun hoofd vaak bij hele andere dingen dan bij
gevaarlijke kruispunten bijvoorbeeld.
Behalve heel veel oefenen met fietsen en goede theoretische onderbouwing van de regels in het
verkeer is het belangrijk dat u, als medeweggebruiker, rekening houdt met onze jonge, kwetsbare,
verkeersdeelnemers.
Vanuit haar doelen, missie en visie onderneemt de ANWB in de wereld van mobiliteit, vakantie en
vrije tijd een breed scala aan activiteiten in de sfeer van beïnvloeding, informatie en advies. In dat
kader volgen hier een aantal tips voor u, ouders en medeweggebruikers, om de veiligheid van onze
kinderen te vergroten.
•
•
•
•
•
•
•

Op pad met een veilige fiets verkleint de kans op ongevallen. Kijk de fiets regelmatig na.
Laat uw kind een fietshelm dragen. Deze kan letsel voorkomen of beperken bij
fietsongevallen.
Zorg ervoor dat u op tijd vertrekt naar de plaats van bestemming. Haast in het verkeer is een
bron van gevaar.
Houd u aan de verkeersregels, geef het goede voorbeeld.
Laat u niet afleiden, wees alert.
Houd rekening met de speelsheid en impulsiviteit van kinderen.
Kies als automobilist, als het even kan, niet voor de drukke wegen langs scholen als u er niet
persé hoeft te zijn en ga met een ruime bocht om fietsers heen.

De ANWB wenst u en uw kinderen heel veel veilige kilometers en veel fietsplezier dit schooljaar!
Het team van de Bosch en Hovenschool wenst u een heel goed schooljaar!

