
 
Beste ouders en verzorgers, 
 
De vakantie zit er weer op en dat betekent dat de kinderen aanstaande maandag 17 augustus 
weer zullen starten. 
We zullen echter vanwege de COVID-19 maatregelen nog wel rekening moeten houden met een 
aantal dingen. Hierbij gaan we uit van de maatregelen zoals opgesteld door het RIVM en door het 
C-team van Innoord. We willen dit graag kort en bondig met u delen. 
 

● We zullen in principe weer op de “normale” manier starten, wat betekent dat alle kinderen 
van maandag t/m vrijdag weer van 8.30 - 14.00 uur naar school zullen gaan. Hierbij 
blijven we wel gebruik maken van de 3 ingangen/uitgangen; 

● Ouders zullen nog niet met hun kinderen mee de school in mogen omdat we dan de 1,5 
meter afstand niet kunnen garanderen. Mede daarom vragen we u ook net zoals voor de 
vakantie in de ochtend en middag niet de pleinen te betreden; 

● De eerste week zullen de leerkrachten de kinderen bij de 3 ingangen welkom heten vanaf 
8.20 uur en zullen ze om 14.00 uur ook samen met de kinderen naar buiten gaan. Dit is 
ook zodat u als ouders op afstand toch enigszins kennis kunt maken met de (nieuwe) 
leerkracht van uw kind(eren); 

● Kinderen hoeven onderling én tot volwassenen geen 1,5 meter afstand te houden. Vanaf 
13 jaar moeten jongeren en volwassenen dit wel. Dat geldt dus ook voor ons team 
onderling en voor en naar ouders; 

● Kinderen die in groep 1 of 2 zitten van de basisschool mogen met 
verkoudheidsklachten naar school en naar de buitenschoolse opvang, als zij geen koorts 
hebben. Dit geldt niet als: 

○ Kinderen contact hebben gehad met een patiënt die het coronavirus heeft. 
○ Er iemand in het huishouden van het kind is met koorts of benauwdheid.  
○ Het kind moet dan thuisblijven en het is belangrijk om het kind te laten testen.  

● Kinderen die  hoesten, benauwd zijn of andere klachten hebben die bij COVID-19 
kunnen passen, moeten thuisblijven tot de klachten over zijn. Kinderen kunnen op 
verzoek van de ouders getest worden. Neem contact op met de huisarts als uw kind 
ernstige klachten heeft. 

● Normaliter starten wij het schooljaar in week 2 met een informatiemiddag of -avond per 
groep. Ook dit kan helaas nog niet doorgaan vanwege de maatregelen. Wel zullen er op 
individueel niveau in week 3 zgn. verwachtingsgesprekken plaatsvinden. Hiervoor krijgt u 
nog een uitnodiging en uitleg; 

● We blijven op school aandacht houden en vragen voor hygiëne… de school zal nog steeds 
extra schoongemaakt worden, er worden geen handen geschud maar wel veel en vaak 
handen gewassen; 

● Voor de vakantie mochten jarige kinderen niet trakteren. Dit mag nu wel aan de eigen 
groep. We kunnen nog niet toestaan dat ook de juffen en meesters getrakteerd worden. 
We gaan er van uit dat u hierbij rekening houdt met het feit dat we een gezonde school 
zijn… dus de voorkeur gaat uit naar 1 kleine, gezonde traktatie. Deze traktatie moet wel 
ingepakt zijn; 

● Mocht u een afspraak met de juf, meester, IB of directie willen maken dan verzoeken we 
dit via de Parro app of telefonisch te doen; 

● De absentieregels zijn ook weer als vanouds: is uw kind te laat, ziek of heeft een 
(medische) afspraak dan bent u er verantwoordelijk voor dit bij ons telefonisch te melden. 
Doet u dit niet dan krijgt uw kind een ongeoorloofde absentiemelding. 

 



 

Hieronder vindt u ook nogmaals het vakantierooster incl. de studiedagen waarop de kinderen ook 
vrij zijn. Binnenkort ontvangt u van ons ook nog een schooljaarkalender waarin dit vermeld wordt. 
We denken hiermee de belangrijkste zaken voor de start wel te hebben benoemd. Mochten er nog 
vragen en/of opmerkingen zijn dan kunt u die aan ons doorgeven via 
directie.ijdoornschool@innoord.nl. 

 

  vakantie / studiedag  van:  tot en met: 

  Studiedag 1  01-10-2020  01-10-2020 

  Herfstvakantie  10-10-2020  18-10-2020 

  Studiedag 2  19-10-2020  19-10-2020 

  Kerstvakantie  19-12-2020  03-01-2021 

  Studiedag 3  17-02-2021  17-02-2021 

  Voorjaarsvakantie  20-02-2021  28-02-2021 

  Studiedag 4  01-04-2021  01-04-2021 

  Studiedag 5  02-04-2021  02-04-2021 

  Goede Vrijdag  02-04-2021  02-04-2021 

  Tweede Paasdag  05-04-2021  05-04-2021 

  Meivakantie  26-04-2021  09-05-2021 

  Hemelvaart  13-05-2021  13-05-2021 

  Studiedag 6  14-05-2021  14-05-2021 

  Tweede Pinksterdag  24-05-2021  24-05-2021 

  Studiedag 7  15-06-2021  15-06-2021 

  Studiedag 8  09-07-2021  09-07-2021 

  Zomervakantie  10-07-2021  22-08-2021 

Voor nu wensen we u nog een fijn laatste vakantieweekend en verheugen we ons op het komende 
schooljaar. Tot maandag!!! 
 
Vriendelijke groet, 
 
Mirjam Bremer & Peter Snijders, directie OBS de IJdoornschool  
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