
 

 
    Start schooljaar 2021-2022 

Coronamaatregelen            

 
 
Nieuwegein, dinsdag 24 augustus 2021 

 

Beste kanjer-ouders/verzorgers van onze kanjers, 

 

Wij hopen allereerst dat u en uw kanjer(s) een hele goede en vooral gezonde vakantie hebben gehad. 

Nog een paar dagen en dan mogen we elkaar weer begroeten: wij hebben er al veel zin in!  

Gelukkig gaat het met de coronacijfers de goede kant op; velen van ons zijn volledig gevaccineerd en 

dit betekent minder zorgen over ernstige gezondheidsgevolgen. Dat is fijn! Ook zijn de maatregelen 

ten opzichte van voor de vakantie versoepeld. Wel blijven we nog te maken hebben met een aantal 

RIVM richtlijnen. Hoe dat er voor onze school uitziet? Daar nemen wij u graag in onderstaande brief 

in mee. 

 

De basismaatregelen 

Uiteraard volgen wij ook op school de landelijke basismaatregelen:  

 1,5 meter afstand tussen volwassenen onderling 

 veelvuldig handen wassen/desinfecteren 

 ventileren  

 bij klachten blijven we thuis en laten we ons testen 

 

Beslisboom: wanneer mag uw kind naar school/wanneer thuis blijven? 

Via deze link komt u op de website waar u de meest actuele beslisboom vindt: 

https://www.boink.info/beslisboom 

 

Hierin kunt u, als u de stappen volgt, zien wanneer uw kind naar school mag/thuis moet blijven.  

We vragen u deze beslisboom goed door te lopen als uw kind klachten heeft en/of als uw kind in 

contact is geweest met een positief getest persoon.  

Belangrijke aanpassing in vergelijking met voor de vakantie:  

Bij lichte verkoudheidsklachten en/of hooikoorts mag uw kind naar school.  

Heeft uw kind koorts en/of benauwdheid en/of flink hoesten, dan mag uw kind niet naar school.  

Is uw kind naar voren gekomen uit bron- en contactonderzoek, dan mag uw kind niet naar school en 

vragen wij u om met school te overleggen. 

Als u de beslisboom stapsgewijs volgt; dan geeft dat duidelijkheid. En anders…bij twijfel of vragen: 

bel gerust de school en vraag naar Heleen, Sonja de Groot of Martine.  

Wilt u ons ook informeren als er bij u thuis een huisgenoot positief getest is?  

Vorig schooljaar hebben wij uw openheid hierin gewaardeerd en het maakt dat wij het aantal 

besmettingen in/om de school goed kunnen monitoren en zorgvuldig hierop kunnen inspelen. 

 

Clusters en de klas in quarantaine? 

Volgens de nu geldende richtlijnen kunnen we de clusters (vaste groepen leerlingen die bij elkaar 

dienen te blijven) weer loslaten. Dit betekent dat bijvoorbeeld de plusklas, de keuze-dag bij de TSO 

en de vaste speelplekken op het plein, “losgelaten” kunnen worden.  

Wel blijft de groepsquarantaine vooralsnog van kracht. Dus: bij een positief geteste leerling in de 

klas, zal na overleg met de GGD, indien nodig, overgaan worden op een quarantaine voor de hele 

klas. Mocht dit het geval zijn dan zullen wij de betrokken ouders/verzorgers uiteraard z.s.m. 

informeren. 

 

https://www.boink.info/beslisboom


Schooltijden: brengen en halen 

Tijden: De verruimde breng- en haaltijden komen te vervallen. 

We gaan weer de reguliere schooltijden hanteren: 

Alle ochtenden brengen tussen 8:35 uur en 8:45 uur 

Alle middagen halen om 15:15 uur 

Op woensdag halen om 12:45 uur 

Voor de onderbouw op vrijdag halen om 12:15 uur. 

Organisatie: 

Aangezien de 1.5 m afstand nog steeds geldt, kunnen wij ouders/verzorgers in de school bij het 

brengen nog niet op een veilige manier organiseren. We gaan daarom nog steeds gebruik maken van 

de blauwe (hoofdgebouw)/groene (gebouw groen) buitendeuren bij de lokalen voor het 

halen/brengen. In de bijgevoegde plattegrond vindt u de juiste deur. We vragen u om weer achter 

het hek (aan de graszijde van de school) of achter de oranje streep (aan de pleinkant) te blijven 

wachten/afscheid te nemen van uw kind. Dit om de 1.5 m naar ons team te kunnen waarborgen. 

Tevens vragen wij u ook om onderling om de school de 1.5 m na te leven. 

 

Hoe om te gaan met de geplande activiteiten in de maand september? 

In de jaarkalender (die u maandag samen met de schoolgids, via uw kind ontvangt) staat een aantal 

activiteiten in september gepland die vanwege de maatregelen anders ingevuld gaan worden. 

Hieronder leest u erover: 

 Het inloopuur aanstaande vrijdag komt te vervallen. De leerkrachten zullen hiervoor een 

“kennismakingsfilmpje” in de Parro app plaatsen. Zo kunnen de kinderen en u alvast wel de 

leerkrachten, het lokaal en de routine voor maandag “bewonderen”. 

 In de eerste weken staan de startgesprekken gepland. Deze willen wij wel fysiek op school 

door laten gaan. Dit voor een persoonlijke, goede start. Wij denken dat als iedereen zich aan 

de basismaatregelen houdt, dit op een verantwoorde wijze kan. Een uitnodiging hiervoor 

volgt nog. 

 De hoofdluiscontrole vervalt. Controleert u thuis zelf uw kind(eren)? 

 De ouder-kennismakingsochtend voor groep 1/2 in september vervalt. Uiteraard krijgt u met 

regelmaat via de Parro een kijkje in de klas van uw kind! 

 De Thema-opening van september zal in de eigen klas plaatsvinden.  

 Het Podium-uur in de Kroonzaal met publiek zal in september vervallen. De groepen die aan 

de beurt zijn zullen hun talenten opnemen en via een link met publiek delen. 

 De gezinsactiviteit van 22 september verzetten wij naar dinsdag 24 mei; zet u die datum 

vast in uw agenda? Deze staat namelijk niet in de jaarkalender. 

Na de persconferentie van 20 september zullen we de activiteiten weer opnieuw onder de loep 

nemen. Wij zullen dan ook weer onderzoeken of ouders in oktober deels/volledig in de school 

welkom kunnen zijn. We hopen van harte dat dit schooljaar stapje voor stapje ons dichter bij 

“normaal” brengt. Bij onze kanjervisie past het contact met ouders in de school…wij kijken dan ook 

vooral uit naar dat moment! 

 

Tot slot: 

Opnieuw een schooljaar ingaan met coronamaatregelen, “het is”, we raken er bijna aan gewend ;). 

We volgen nauwkeurig alle ontwikkelingen, kennen de beslisbomen, weten de GGD goed te vinden, 

zijn bijna experts geworden: dat geeft controle (voor zover kan), rust en vertrouwen. Dat maakt dat 

we er voor onze kanjers met elkaar weer bovenal een goed en veilig jaar van willen en kunnen 

maken! We gaan er weer voor! 

 

Hartelijke groet en heel graag tot maandag, 

Sonja de Groot, Heleen Dakilwadjir en Martine Spreeuw 

Managementteam KJS  

infojulianaschool@fluenta.nl 
030 -6038483 
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