
 

 

 

Nunspeet, 20 aug. 2021 

Betreft: informatie en verwachtingen rondom de ontwikkelingen m.b.t. corona en het ‘van start gaan van 
de school’ op maandag 30 aug. 2021  

 

Geachte ouders/verzorgers, 

 

Allereerst hopen we dat alle gezinnen tot op heden een fijne vakantie meemaken.  

 

Waarom deze brief tijdens de vakantie?  

Zoals aangegeven in het laatste Bronnieuws was het bij de start van de zomervakantie niet te voorspellen 

wat de ontwikkelingen rondom corona zouden zijn. Daarom gaf ik aan dat u in de 5e week een ‘update’ 
zou krijgen. Ook maakten we de ‘jaarkalender voor ouders/verzorgers 2021/2022’ alsof er ‘geen corona’ is. 

Hierbij ontvangt u de toegezegde informatiebrief met daarin een toelichting op genomen besluiten en 

(eventuele) gevolgen en verwachtingen rondom corona. 

 

Over ‘Corona algemeen’ en de start van het primair onderwijs  

Alle scholen voor het primair en voortgezet onderwijs hebben op 16 aug. jl. een schrijven ontvangen van 

het ministerie van het OCenW rondom de start van het schooljaar. De boodschap is dat er vanwege de nu 

bekende gegevens rondom de besmettingscijfers voor het primair onderwijs vrij weinig verandert. 

Per 30 augustus starten we dan ook gewoon weer met school. Daarbij blijven de huidige maatregelen – 

zoals die bekend waren van voor de zomervakantie - van kracht. Dat betekent ook dat ouders/verzorgers 

alleen op afspraak op school komen. De maandag na de vakantie is er dus geen inloop in de groep.   

 

Het gespreid ‘halen en brengen onderbouwlocatie’ wordt opgeheven in de huidige vorm.  

Het is fijn dat we dit schooljaar niet starten met een Lockdown. Het is zo en dat wordt ook verwoord in de 

brief van het ministerie van het OCenW dat het uitgangspunt is dat de 1,5 meter afstandsregel wordt 

losgelaten per 20 september a.s. Dit als de besmettingscijfers dat ‘toelaten.’ Wel waren er al 
versoepelingen en heeft de medezeggenschapsraad al eerder gesproken over het opheffen van het 

gespreid halen en brengen waarbij we uitgaan van een (eigen) verantwoordelijkheid van ouders 

/verzorgers in het bewaren van afstand. ’s Morgens is er ergens al een natuurlijke spreiding als u uw kind 
tussen 08.20 en 08.30 brengt/afzet, zodat hij/zij naar binnen kan. Hoe we het ‘ophalen’ organiseren op 

hetzelfde tijdstip (12.15 of 14.30) bespreken we deze week als team. Mogelijk gaat het hek op het plein 

open zodat de kinderen (in afstemming met ouders) een tweede uitgang hebben en we de 

‘verkeersstromen’ kunnen spreiden. We willen hier nog even goed over nadenken en zullen u hierover 
volgende week vrijdag 27 aug. infomeren. Voor nu kunt u vooral uitgaan van een beroep op de 

persoonlijke verantwoording en het in acht nemen van de geldende corona basisregels/afspraken.  

 

 

 



Kennismakings/informatieavonden 

In de brief van het OCenW staat dat grote bijeenkomsten waarbij afstand van 1,5 meter niet 

georganiseerd kan worden dus (nog) niet mogelijk zijn. Daarmee is net als vorig jaar een fysieke 

ouderavond (alle ouders op school en in een lokaal met beperkte ruimte) nog niet mogelijk.  

Dit is een groot gemis. Deze avonden staan voor nu gepland op maandag 6 september (OB) en dinsdag 7 

september (BB) gepland. Wat er nu gaat gebeuren en of er creatieve oplossingen zijn voor de 

kennismaking en het delen van informatie rondom het reilen en zeilen in de groep, bespreekt het team 

tijdens de startvergadering. We zullen hierover dan zo spoedig als mogelijk communiceren. Dit alles is 

weer afhankelijk van verschillende factoren en verwachtingen rondom corona, waarbij het uiteraard zeer 

interessant wordt of rond 20 september besloten wordt of o.a. de ‘1,5 meter afstandsregel’ opgeheven 

wordt.  

 

Jaarkalender 2021/2022 en activiteiten 

Net als het afgelopen jaar is het mogelijk dat bepaalde activiteiten vervallen of anders worden ingericht. 

Naast de nieuwsbrief is Parro daarvoor een bekend communicatiemiddel.    

 

Tot slot 

We wensen alle kinderen en gezinnen nog een fijne laatste (vakantie) week toe. Vanuit de school zal er 

waar nodig steeds gecommuniceerd worden.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

Martijn van der Weerd 

Directeur De Bron  

 

 

 

 

 


