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Agenda 
3 juli    Rapport mee 

week van 6 juli   Rapport gesprekken (facultatief) 

8 – 10 juli  Musical groep 8 

Nieuws vanuit de directie 

Beste ouders en verzorgers,  

Na een periode van volledig gesloten en voorzichtig starten met halve schoolweken zijn we 
dan nu alweer 2 weken volledig open. Met alle haken en ogen, aanpassingen en afspraken 
kijken we terug op een goede start van school. 
Een aantal positieve zaken wil ik hierbij benadrukken. Ik zie kinderen die zich in het gebouw 
houden aan de looproutes maar ook aan de afspraken zoals afstand houden van 
volwassenen en goede hygiëne. Ik merk dat ouders proactief zijn in het informeren van 
school in het geval van zieke kinderen. Ik merk dat ouders bewust samen met school het 
mogelijke doen om samen de corona maatregelen te handhaven. 

Is het dan enkel positief. Niet helemaal, net als in de rest van de samenleving zie je 
langzaamaan de afspraken wat verwateren. Een ouder die even snel het schoolplein opkomt 
om nog wat tegen een kind te zeggen. Bij het wegbrengen of ophalen van kinderen die wat 
langer blijven hangen in de school of de drukte van ouders en kinderen net buiten het 
schoolplein. Ook in de school zien we soms de afstand tussen leerkracht en leerkracht 
kleiner worden of het afstand bewaren tot de leerlingen. 

Ik wil iedereen op het hart drukken om met elkaar alert te blijven op de maatregelen in en 
rond school, om zo zorg te dragen voor mensen die behoren tot een risicogroep. 

De directie 



 

 

 

 

Nieuw richtlijnen rondom Covid-19. 
Volgens de laatste richtlijnen mogen kinderen in de groepen 1 en 2 vanaf vandaag ook met 

neusverkoudheidverschijnselen op school komen. Kinderen met andere klachten dan een 

neusverkoudheid die bij COVID-19 kunnen passen (zoals benauwdheid, hoesten en koorts vanaf 38,5 

graden Celsius) moeten thuisblijven. Voor meer informatie over de richtlijnen van het RIVM: 

https://lci.rivm.nl/langdurig-neusverkouden-kinderen 

 

Studiedagen 2020-2021 
Hierbij delen wij de studiedagen mee voor volgend schooljaar: 

vrijdag  16-10-2020 Aansluitend aan de herfstvakantie 

maandag 26-10-2020 Aansluitend aan de herfstvakantie 

vrijdag  18-12-2020 Aansluitend aan de kerstvakantie 

maandag  08-02-2021  

dinsdag  09-02-2021  

maandag  29-03-2021  

dinsdag  06-04-2021 Aansluitend aan Pasen 

woensdag  07-04-2021 Aansluitend aan Pasen 

donderdag  17-06-2021  

vrijdag  18-06-2021  

vrijdag  16 juli 2021 Aansluitend aan de zomervakantie 

 
De vakanties voor volgend schooljaar kunt u al op onze website vinden bij informatie/ verlof, 
vakanties en vrije dagen of via deze link. 

 

Nieuwe kernwaarden Openbaar Onderwijs 

Vanuit de vereniging voor openbare scholen presenteren we met trots de nieuwe kernwaarden voor 

het openbaar onderwijs: Gelijkwaardigheid, vrijheid en ontmoeting. Samen met de nieuwe slogan 

Openbare scholen – waar verhalen samenkomen zullen ze bijdragen aan een betere zichtbaarheid 

en sterkere identiteit van het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs. 

De kernwaarden helpen bij een betere profilering van het openbaar onderwijs en dragen bij aan het 

vormgeven van goed burgerschapsonderwijs. De kernwaarden vormen een leidraad in ons handelen 

binnen onze identiteit. 

Voor meer informatie over openbaar onderwijs en de nieuwe kernwaarden, kijk op: 

www.openbaaronderwijs.nu  

 

 

https://lci.rivm.nl/langdurig-neusverkouden-kinderen
https://daltondeklipper.nl/wp-content/uploads/2020/02/Overzicht-vakanties-en-vrije-dagen-2020-2021.pdf
http://www.openbaaronderwijs.nu/


 

 

 

 

Huishoek kleuters 
Sinds vorige week woensdag staat er in iedere kleutergroep op school een echt huishoek! De 

kinderen kunnen hier heerlijk in spelen, maar de opzet van het huis is dat het ook makkelijk 

omgebouwd kan worden naar een winkel, restaurant, kraam en noem maar op! Wij zijn erg blij met 

deze huishoeken gemaakt door een van onze ouders. En ook de kinderen zijn erg blij met deze 

nieuwe huishoek. Ze zijn iedere dag dan ook top favoriet met het kiezen! 

Met dank aan Otto de Vente van https://venoo-interieur.nl/  

 

 

 

Alternatieve avond4daagse 
Zoals eerder vermeld in de nieuwsbrief is de Avond4daagse afgelast. Als leuk alternatief voor de 

kinderen die toch graag een Avond4Daagse willen lopen is er de avond4daagse home-editie: 

https://www.avond4daagse.nl/deelnemers/avond4daagse-home-edition 

 

Sportstrippenkaart 
Gratis sporten voor de jeugd 
Juist in deze tijd is het belangrijk om te blijven sporten en bewegen. Sporten is niet alleen goed voor 
de lichamelijke, maar ook voor de geestelijke gezondheid. Dat geldt voor iedereen, zeker ook voor 
kinderen. Er is nu actie waarmee de jeugd van Lansingerland gratis kennis kan maken met 
verschillende sporten in onze gemeente. 
  
Lansingerlandse Sportstrippenkaart 
Diverse sportverenigingen uit de gemeente werken mee aan de Lansingerlandse Sportstrippenkaart. 
Door een voucher van de strippenkaart in te vullen en in te leveren bij een deelnemende vereniging, 
kunnen kinderen en jongeren tot en met 18 jaar verschillende sporten gratis uitproberen. 

  

https://venoo-interieur.nl/
https://www.avond4daagse.nl/deelnemers/avond4daagse-home-edition


 

 

Nieuwsgierig geworden en aanmelden? 
Het complete sportaanbod staat op https://www.lansingerlandbeweegt.nl/sportaanbod-
strippenkaart/ 
 
Bij het aanbod vindt u contactgegevens en kunt u uw kind aanmelden. De Sportstrippenkaart is vanaf 
de website te printen maar is ook te verkrijgen bij scholen en de deelnemende verenigingen in 
Lansingerland. 
  
Heeft u vragen over de sportstrippenkaart? Stel deze dan gerust. 
  
  
Met een vriendelijke groet, 
Gemeente Lansingerland 
Ines de Smit 
Beleidsadviseur Onderwijs & Sport 
Tel. 14 010 

 

       
 

 

https://www.lansingerlandbeweegt.nl/sportaanbod-strippenkaart/
https://www.lansingerlandbeweegt.nl/sportaanbod-strippenkaart/


 

 

 


