BREDERBODE
Start schooljaar 2021 2022

De vakantie is bijna ten einde en we gaan maandag weer beginnen! Alle
juffen en meesters kunnen niet wachten iedereen weer te zien. We hopen
dat iedereen een heerlijke vakantie heeft gehad en zin heeft om weer vol
energie aan het spiksplinternieuwe schooljaar te beginnen. Het wordt een
schooljaar vol muziek, drama creativiteit en natuurlijk veel leren! In deze
Brederbode lezen jullie veel informatie over de start van het schooljaar.
Onderaan een overzicht van de Coronamaatregelen, want helaas hebben we
hier nog steeds mee te maken. Als bijlage bij deze Brederbode vinden jullie
de laatste versie van de richtlijnen van de GGD en de beslisboom.
Lestijden
We gaan weer met z’n allen terug naar de normale schooltijden. De deur gaat open om 8.20 uur en de lessen beginnen
om 8.30 uur. De les eindigt om 14.00 uur. Het is mogelijk dat een kind een taak te doen heeft vanuit het huishoudelijk
taakbord. Dan zijn ze meestal wat later uit school.
Vergeet niet dat iedere leerkracht pauze heeft 14.00 uur tot 14.30 uur. We plannen in deze tijd geen schoolactviteiten.
Dus geen vergaderingen, overleggen of gesprekken. Wilt u graag de leerkracht spreken buiten de gesprekscyclus (meer
info volgende Brederbode) maak dan een afspraak via Parro. Korte mededelingen bij voorkeur via Parro.

Wat nemen we mee?
•

•

•
•

We gaan voor alle leerlingen vanaf groep 3 het schooljaar fris beginnen met een startpakket.
Alle leerlingen krijgen een potlood, gum, pen, liniaal, plakstift en kleurpotloden van de school.
Daarnaast zorgen wij in de klas voor voldoende knutsel- en tekenmateriaal. De kinderen zijn zelf
verantwoordelijk voor het netjes houden van dit materiaal. Wilt u uw kind(eren) hiervoor een
klein etui mee laten nemen? Daarnaast is het fijn wanneer de kinderen weer gebruik kunnen
maken van een eigen koptelefoon. Voor het portfolio hebben we voor alle kinderen een
tweerings multomap op A4 formaat nodig.
Vanaf groep 3 nemen de kinderen zelf stiften en een schaar (nieuw dit schooljaar!) mee. Stelregel is
dat alles moet passen in één etui; dat etui moet passen in de la. De kinderen zijn verantwoordelijk
voor de eigen spullen. Het is goed dat de kinderen weten dat ze een risico lopen op stuk gaan of
kwijtraken van de spullen. De school vervangt alleen de spullen die de school uitdeelt in het geval
er iets op is, of per ongeluk stuk gaat. Als de kinderen niet goed met de spullen van school omgaan zorgen ze zelf
voor een vervanging. Voor de onderbouwgroepen (groepen 1/2) zorgt de school voor alle extra spullen!
Vergeet je 10 uurtje en je lunch niet. Reminder; het 10 uurtje is altijd iets gezonds (bij voorkeur fruit of groente)
en bij de lunch geen snoep. Drinken uit het oogpunt van duurzaamheid in een eigen beker. Binnenkort meer over
gezond eten en trakteren op school!
Neem gymkleding mee op de gymdagen. De leerkracht laat jullie weten wat de gymdagen zijn. Ons uitgangspunt
is: álle kinderen gymmen mee!

Personele zaken:
Onze nieuwe collega’s zijn in de voorbereidingsweek al volledig opgenomen in ons team. We heten Iefke Bakker (gr. 7),
Eline de Vries (onderwijsassistent middenbouw) en Martin van Gulik (muziekles, gr. 7 en gr. 8) nogmaals van harte welkom
bij ons op school. We wensen jullie veel plezier bij ons op school. De kleutergroepen, groep 3, 4 en Babarrun beginnen
met de muzieklessen. Dat is elke vrijdag. De andere groepen zijn het volgende half schooljaar aan de beurt!
De kinderen van groep 3 t/m 8 krijgen tot de kerstvakantie dramales van Juf Myrte. Zij komt 1 uur in de week drama
geven. Meer hierover in een volgende Brederbode.
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Communicatie
De schoolapp Parro blijft de spil in onze communicatie. Elke groep deelt ongeveer elke
twee weken een bericht over een activiteit, specifiek voor de groep. Vaak hoort hier
een foto bij! Ook gebruiken we af en toe beeldmateriaal voor onze sociale media en de
Brederbodes. Dan is het voor ons fijn om te weten of u toestemming heeft gegeven
voor het delen van beeldmateriaal.
Om misverstanden te voorkomen is het dus belangrijk dat je
voor je kind(eren) de privacy voorkeuren aangeeft. Wil je zo
vriendelijk zijn om in Parro uw privacy voorkeuren te bekijken?
Wanneer wenselijk kun je de huidige privacy instellingen aanpassen. Je kunt dit doen door (tussen 19
augustus tot 4 september 2021) bij instellingen op het schildje te klikken. Alvast hartelijk bedankt voor
de medewerking!
De leerkrachten van de groepen en Danielle (directie) koppelen jullie aan de nieuwe groepen. Soms gaat dit vanzelf en
soms krijg je een mail waarmee je de koppeling bevestigt. Lukt het niet te koppelen met Parro, laat dit (via de mail) weten
aan de leerkracht. Daar word je verder geholpen.
De jaarplanning komt ook in Parro te staan. Dit kan voor elke groep anders zijn. Binnenkort kunnen ouders/verzorgers
ook absenties melden via Parro. Daarover later meer…
Partners in de school
Onze BSO Partou heeft een fijne zomer achter de rug. Ondanks het wat tegenvallende weer en een wespennest (is
verwijderd!) hebben Sylvia, Demi en Debby allerlei leuke activiteiten met de kinderen kunnen ondernemen. Goed om te
weten dat de aansturing van “onze Partou” in handen is gekomen van Wouter den Drijver, te bereiken via
wouter.dendrijver@partou.nl Meer info over de opvang bij de BSO is te vinden op de website van Partou
Ook de peuters van Op Stoom gaan maandag weer beginnen. Antoinette en Corinne staan klaar om weer gezellig met
de peuters aan de slag te gaan. Er is op sommige dagen/dagdelen nog plek voor nieuwe peuters. Wil je meer info of
andere peuterouders interesseren voor onze peuteropvang? Dat kan via de website van Op Stoom.

Wat kunnen jullie de komende periode verwachten
In de week van 30 augustus en 6 september gaan we de startgesprekken voor alle groepen organiseren. In de loop van
de eerste schoolweek kunt u zich aanmelden. De leerkracht zet hiervoor de kalenderfunctie van Parro open. De
startgesprekken zijn voor iedereen, dus we verwachten ouder en kind. We doen de gesprekken op school, rekening
houdend met de 1.5 meter maatregel.
We rekenen er een beetje op dat de 1.5m maatregel er afgaat na 20 september. Daarom plannen we de informatieavond
op de ouderwetse manier (alle ouders in de school en de leerkrachten vertellen wat jullie over dit schooljaar) op
donderdag 23 september. De tijden volgen zodra we weten of dit door kan gaan. Hou in de eigen agenda alvast rekening
met de vooravond. Ongeveer tussen 18.30 uur en 21.00 uur.

Belangrijke data aug / sept / okt 2021
maandag 23 augustus
week van 23 augustus
week 30 augustus
week 6 september
maandag 6 september
donderdag 23 september

Start nieuw schooljaar
Inschrijven voor de startgesprekken via Parro voor alle groepen
Startgesprekken alle groepen
Studiedag alle kinderen vrij
Informatieavond alle groepen
(op school, o.v.b versoepeling maatregelen)

woe 29, do 30 sept. & vrij 1 okt.
16 t/m 24 oktober
maandag 25 oktober

Kamp groep 8
Herfstvakantie
Studiedag alle kinderen vrij
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Coronamaatregelen 2021 2022
Zoals hierboven al benoemd, we hebben nog steeds rekening te houden met corona. De maatregelen kunnen nog steeds per dag
worden aangepast, de eerste communicatie hierover verloopt altijd via Parro.

Algemeen
•
•
•
•
•
•

•

Alle leerlingen gaan volledig naar school (bij klachten; volg de beslisboom)
Tussen leerlingen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden.
Tussen alle volwassenen moet onderling 1,5 meter afstand bewaard worden.
Wij zorgen ervoor dat leerlingen vaak hun handen wassen en blijven de andere hygiënemaatregelen in acht nemen (we
hoesten en niezen in de elleboog, we geven geen handen, we gebruiken papieren handdoekjes en delen geen bekers etc.)
Ventileren is van groot belang. Dat blijven we dus zoveel mogelijk doen. Het luchtverversingssysteem in de school moet
aanblijven.
Is (of wordt) er iemand van uw gezin positief getest, neem dan altijd contact op met Danielle. We kunnen samen bespreken
hoe en wat.
Wordt er een leerkracht positief getest dan moet hij of zij thuisblijven. Voor de groep wordt dan vervanging gezocht.
Aangezien vervangers nog steeds heel moeilijk te vinden zijn, kan het voorkomen dat de kinderen tijdens deze periode
thuis moeten blijven. We doen natuurlijk ons uiterste best dit te voorkomen.

Brengen en halen
•

•

•

•

•
•
•

We zien de ouders graag weer op het schoolplein. De kinderen gaan vanaf het schoolplein zelfstandig naar de klas. Er
komen dus nog geen ouders in de school. Voor kinderen die nieuw op school komen, kunnen we de een uitzondering
maken. Ook als ouders even willen helpen met een traktatie kan je, wanneer nodig, nog even meelopen naar het lokaal.
We zijn in de school niet in de gelegenheid jullie de veiligheid van 1.5 meter te bieden. Wij zijn van plan om dit ook na het
coronatijdperk zo te laten. Wij zien een grote verbetering in de zelfstandigheid van de kinderen en als daltonschool is dat
voor ons een mooie bijvangst.
Natuurlijk zien wij de ouders graag weer in de school en in de lokalen, alleen met brengen en halen is het niet meer zo
nodig. We laten jullie weten hoe we één en ander gaan organiseren. Hopelijk is de 1.5 meter maatregel snel van de baan,
zodat jullie allemaal aanwezig kunnen zijn op de informatieavond van donderdag 23 september. We kijken ernaar uit jullie
weer te zien!
Let op! Voor groep 1/2 is een andere looproute advies. De bruggen en paden op het oranjeveld zijn klaar. We adviseren
jullie de middelste brug te nemen om je kind(eren) naar school te brengen. Dan lopen jullie langs de gymzaal (er is daar
een nieuw pad aangelegd) naar de ingang van het kleuterplein. De achterste brug wordt gebruikt voor verkeer naar ’t
Brederodehuys en is dus minder veilig.
Voor de groepen 1 en 2 geldt dat de brengtijden (vanaf 8.20 uur) weer gelijk gaan lopen. Ook eindigen we met de groepen
Madelief, Zonnebloem en Roos om 14.00 uur. De kinderen van groep Roos blijven gebruik maken van het kleine plein! De
kinderen kunnen niet naar binnen via het grote plein.
Het is mogelijk dat jullie in de knoei komen met het ophalen van een kind van het kleine plein en het grote plein. Maak hier
wanneer mogelijk afspraken over met uw kinderen. We laten de deur naast Op Stoom open zodat de kinderen gebruik
kunnen blijven maken van de achterom route. Is er hulp van de leerkracht nodig dan kunnen jullie zelf regelen via de
leerkracht via Parro. We denken graag met jullie mee!
Om 8.30 uur beginnen de lessen. Dan gaan de ingangsdeuren (even) dicht. Help je kind(eren) op tijd te komen. Toch een
keertje te laat; dat kan iedereen gebeuren. Bel dan aan bij de hoofdingang.
Er zijn weer mogelijkheden om rondleidingen aan te bieden. Vertel het aan al je vrienden, buren en kennissen met
kinderen van 2 en 3 jaar. Jullie gunnen toch ook elk kind de BDS!
Vrijwilligers en andere extern betrokkenen mogen de school binnenkomen. We houden ons ook met externen aan de
maatregelen.
In de bijlage bij deze Brederbode vinden jullie een brief van de GGD met daarin de laatste richtlijnen. Ook de nieuwste
beslisboom (mag mijn kind naar school of niet?) is toegevoegd. Het advies is deze goed te lezen en de richtlijnen te volgen.
Wij laten dit als school aan de ouders. We rekenen erop dat jullie ons op de hoogte houden van jullie omstandigheden wat
betreft corona. Dit is de afgelopen periode heel goed gelukt. Mocht je vragen hebben of twijfelen aan bepaalde uitkomsten
van bijvoorbeeld, de beslisboom, bel dan naar school. Samen komen we er altijd uit!
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Vakantierooster 2021 2022 regio Noord (vastgesteld door OPO IJmond) & studiedagen
Vrij!
Studiedag 1
Herfstvakantie
Studiedag 2

eerste dag
ma 6 september
za 18 oktober
ma 25 oktober

laatste dag

Kerstvakantie
Studiedag 3

vrij 24 dec om 12.00 uur!
vrij 18 februari 2022

zo 09 jan 2022

Voorjaarsvakantie
Studiedag 4

za 19 feb
donderdag 14 april

zo 27 feb

Goede Vrijdag
2e Paasdag
Meivakantie

vrij 15 april t/m maandag 18 april

Studiedag 5
2e Pinksterdag
Studiedag 6

woensdag 25 mei
maandag 6 juni
dinsdag 7 juni

Zomervakantie

vrij 15 juli om 12.00 uur!

za 23 april

zo 24 oktober
Aansluitend aan de
herfstvakantie
Aansluitend aan de
voorjaarsvakantie
Aansluitend aan
Goede Vrijdag

zo 8 mei

Koningsdag valt in deze
vakantie

Aansluitend aan
Pinksteren
1e schooldag 22/23
ma 29 augustus
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