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Aangepaste richtlijn 
Tot vandaag mochten alleen kinderen van de groepen 1 en 2 naar school 
komen als ze (neus)verkouden zijn.  
Afgelopen vrijdag is tijdens de persconferentie van het kabinet aangegeven dat 
met ingang van vandaag alle leerlingen van de basisschool naar school mogen 
als ze verkouden zijn. De kinderen mogen niet op school komen als: 
1. ze hoesten, koorts hebben of benauwd zijn; 
2. ze in contact zijn geweest met iemand (binnen of buiten het gezin) die  
    corona heeft; 
3. iemand binnen het gezin koorts heeft of benauwd is. 
 
Bij twijfel kunt u contact met de school opnemen. 

 
Uitgaan school 
Bij het uitgaan van de school ontstaan regelmatig onveilige situaties mede 
door het weer toegenomen fiets- en bromverkeer dat op het fietspad 
rijdt. Daarnaast moet een aantal ouders vanwege de aangepaste begin- en 
eindtijd van de groepen 1 en 2 wachten, omdat ze nog een ouder kind op 
school hebben zitten die pas om 14.00 uur naar buiten komt.   
Met ingang van morgen mogen deze ouders ’s middags met hun kind op 
het schoolplein wachten. De ouders van de kinderen van de groepen 3 tot 
en met 8 verzoeken wij om bij voorkeur buiten het hek te wachten. 
De kleutergroepen gaan vanaf morgen ’s middags weer via de voordeur 
naar buiten en wachten bij de leerkracht totdat ze hun vader of moeder 
zien. ’s Ochtends blijft de nooddeur gebruikt worden. 

 
Ouderbijdrage  
Bij deze memo is een brief over de ouderbijdrage en een 
machtigingsformulier toegevoegd. De ouderraad int deze bijdrage. Hiervan 
worden verschillende activiteiten voor de kinderen georganiseerd.  
 

Groepsinformatie 
Zoals u weet, wordt dit schooljaar geen informatieavond gehouden. Alleen voor de ouders van de kinderen 
van groep 8 wordt een bijeenkomst over het voortgezet onderwijs georganiseerd. De ouders van de groepen 1 
tot en met 7 ontvangen binnenkort schriftelijke informatie over de groep. De informatie voor de ouders van 
groep 3 zal iets uitgebreider zijn, omdat het leren lezen en schrijven in die groep een belangrijke rol speelt. 
 

Sportkanjerclub 
Nijkerk Sportief wil sport en bewegen voor alle kinderen mogelijk maken. Dit 
doen ze onder andere door middel van de Sportkanjerclub. In de 
bijgevoegde flyer treft u meer informatie aan. 

 



 
Oudertevredenheid 
Vandaag ontvangt u via e-mail een uitnodiging om een aantal vragen voor de 
oudertevredenheidsmeting in te vullen. Alvast hartelijk dank voor uw 
medewerking! 

 
Jarige kinderen 
21-09  Sanna (groep 6) 
26-09  Luuk (groep 5) 
27-09  Xavi (groep 3) 
30-09  Luuk (groep 1/2B), Silke (groep 3) 
01-10  Channa (groep 1/2A), Lily (groep 4), Nanne (groep 4),  
            
(Alvast) Van harte gefeliciteerd! 

 
Agenda 
28-09  Informatieavond groep 8 
30-09  Start Kinderboekenweek 
05-10  Schoolfotograaf 
06-10  Schoolfotograaf 
07-10  Studiedag. Alle kinderen vrij 
 

 


