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Voorwoord 

Beste ouders en verzorgers, 

Wat een ontzettend rare weken hebben wij weer achter de rug. Weken waarin 

thuisonderwijs centraal stond. We hebben zulke mooie initiatieven zien ontstaan; 

wandelingen met de leerlingen, online bingo, online voorlezen en ook op de noodopvang 
was het vaak erg gezellig. We zijn dolblij om alle kinderen weer terug te zien op school. 

Als school hebben we een aantal maatregelen moeten nemen in verband met de nieuwe 

richtlijnen. Deze kunt u hieronder lezen. 

We willen u bedanken voor de fijne samenwerking de afgelopen weken. Met elkaar 

komen we er wel! Alvast een hele fijne vakantie toegewenst. Op naar de lente! 

Een hartelijke groet, 

Martine van Reijen en Gaby Hoogenboom 

 

Te laat komen 

We merken dat er na de lockdown weer heel veel kinderen te laat op school komen. De 
bel gaat 8.20 uur en we verwachten de kinderen om 8.30 uur in de klas. Het is voor alle 

kinderen heel vervelend wanneer kinderen binnendruppelen na 8.30, maar vooral voor 
de kinderen die te laat komen. Wilt u er rekening mee houden dat uw kind(eren) op tijd 

op school aanwezig zijn?  

Corona 

Om ervoor te zorgen dat het coronavirus zich minder snel zal verspreiden, zijn er vorige 

week nieuwe maatregelen ingegaan waar basisscholen zich aan moeten houden. Ook wij 

hebben ons hieraan te houden. Hieronder de belangrijkste veranderingen met als 

belangrijkste maatregel; 

- Wanneer een kind ziek is, zelfs al is dit alleen maar een snotneus, mag 

uw kind niet naar school komen en is het advies vanuit het RIVM dat u 

uw kind laat testen.   

  

We willen aan de ouders van de groepen 1/2 vragen om niet met de kinderen mee naar 

binnen te lopen. Mocht u iets belangrijks met de leerkracht willen bespreken, wilt u dan 

een afspraak maken. Zo voorkomen we onveilige situaties m.b.t. Corona.   



 

 Thuisonderwijs 

We willen u als ouders bedanken voor uw inzet, steun en geduld tijdens de tweede 

lockdown. We snappen dat deze periode heel veel van u als ouders heeft gevraagd. We 

zijn enorm trots op uw inzet, nogmaals onze hartelijke dank voor uw betrokkenheid.  

Babynieuws 

Juf Jacqueline is bevallen van haar dochtertje, ze heet Daisy.  We wensen juf Jacqueline, 

haar man en Daisy heel veel geluk samen.    

LekkerFit! 

We zijn dit schooljaar gestart met een beleid op gezonde voeding en beweging. De 

gemeente Rotterdam heeft daar veel in geïnvesteerd. Zo wil de gemeente een 

Rotterdamse jeugd met een actieve leefstijl, een gezond voedingspatroon en een sociale 
omgeving die gezonde keuzes stimuleert en uitnodigt tot activiteiten. Dit is ook de reden 

dat wij als LekkerFit! school ons beleid aan hebben gepast.  

Dit beleid was best even wennen voor een aantal kinderen en hun ouders. Vooral het 

waterdrinken was nog niet iedereen gewend. We hebben daarom wat tips om het 

waterdrinken te stimuleren: geef uw kind in een thermosbeker een lekker kopje thee 
mee naar school (vanaf groep 3), of pimp het water van uw kind met stukjes fruit, zoals 

limoen, citroen, of stukjes komkommer.  

We zien steeds meer kinderen en ouders gezonde keuzes maken en daar zijn we trots 
op. Het aanleren van een gezond patroon begint al op jonge leeftijd, wij voelen ons 

verantwoordelijk om kinderen die basis mee te geven. Het schoolfruit gaat in 2021 
gewoon door, daarnaast kunt u natuurlijk altijd zelf de pauzehap aanvullen met extra 

groente en fruit.  

 



Online ouderavond 
 
Het leven is in een korte tijd veel veranderd, voor iedereen vraagt dit flexibiliteit en 
creativiteit. Dit kan soms zorgen voor spanningen en verveling en mogelijk andere 

uitvluchten zoals middelen of veel gamen. 

Om ouders meer te informeren organiseert Youz verslavingszorg in samenwerking met 
scholen, samenwerkingspartner en de gemeente online ouderavonden. U kunt hier gratis 

aan deelnemen. Er zijn vier verschillende thema avonden: 
- Het puberbrein en opvoedtips 
- Alcohol, lachgas en energydrink 
- Tabak, waterpijp en cannabis 
- Gamen & social media 
 
Via het volgende formulier kunt u zich aanmelden voor het thema naar keuze. Bent u 

geïnteresseerd in meerdere thema’s dan kunt u zich daarvoor aanmelden. 

Aanmelden? Klik hier! 
Youz is beschikbaar voor vragen en advies. Op www.puberenco.nl kunt u meer informatie 

vinden over diverse middelen zoals: alcohol, roken, drugs, gokken en gamen.  
Ook vindt u hier tips over onderwerpen als opgroeiende tieners en groepsdruk. Het kan 
zijn dat u een specifieke vraag heeft of een situatie wilt voorleggen. Dan mag u altijd 

contact met ons opnemen. 
Dit kunt u doen via de chat of door een mail te sturen naar preventie@youz.nl Bij de chat 

is er een preventiemedewerker actief, welke deskundig is op het gebied van deze 

vraagstukken. 
  
Voor jongeren is er ook een website waar zij terecht kunnen, 
namelijk; www.maakjekeus.nl. Zij kunnen ook de chat functie gebruiken voor vragen 

en/of advies. 
 

  


