
Beste ouder(s)/verzorger(s), 

In de afgelopen weken zijn de coronamaatregelen steeds verder versoepeld. Het team heeft afgelopen week 

overlegd wat deze versoepelingen betekenen voor onze school en op welke manier we ouders en verzorgers weer 

meer onderdeel kunnen laten zijn van ons onderwijs. We zullen dit gefaseerd doen.  

Wat kan er weer? 

Na de herfstvakantie kunnen ouders/verzorgers indien gewenst hun kind(eren) weer naar binnen brengen ’s 

morgens. Gezien de korte inlooptijd in de middag, vragen we de kinderen op dat moment alleen binnen te komen.  

We vinden het van belang te benadrukken dat jullie niet verplicht zijn om de kinderen naar binnen te brengen. De 

kinderen hebben laten zien dat zij dit ook prima zelf kunnen en wellicht is het voor veel kinderen juist ook fijn om 

deze zelfstandigheid vast te kunnen houden door alleen naar binnen te gaan. Jullie kunnen er bijvoorbeeld ook voor 

kiezen om de kinderen één dag of een aantal dagen in de week naar binnen te brengen en dus niet alle dagen.  

Ook zullen er weer meer ouders/verzorgers gevraagd worden om te komen helpen bij diverse activiteiten. 

Ouders/verzorgers zijn ook weer welkom bij de verjaardagskring van hun kind in de stamgroep. We stappen ook af 

van het “voorverpakte-traktatie-beleid”. We prefereren natuurlijk nog steeds een gezonde traktatie, waarin u zich 

beperkt tot één eetbaar iets, maar de traktatie hoeft niet meer voorverpakt te zijn. 

Waar letten we gezamenlijk op? 

Hoewel we de ouders/verzorgers tijdens de gehele coronaperiode enorm gemist hebben in de school, hebben de 

kinderen ons ook positief verrast met bijvoorbeeld hun zelfstandigheid. We vinden het van belang om gezamenlijk 

onderstaande punten in acht te nemen. 

Gepaste afstand 

Met oog op het feit dat Corona nog niet weg is en het griepseizoen voor de deur staat, vragen wij u om ten aanzien 

van de volwassenen nog gepaste afstand te houden. Gezien het lerarentekort zitten we erg krap in onze mankracht 

en willen én kunnen we onze teamleden niet missen. 

Rust op de gangen 

De afgelopen periode hebben we samen met de kinderen hard gewerkt aan het bewaren van rust op de gangen, 

zodat de kinderen rustig aan hun dag kunnen beginnen en snel in de leerstand kunnen komen. We zijn heel blij dat 

we met het toelaten van ouders/verzorgers er een heleboel volwassenen in school bijkrijgen die het goede 

voorbeeld kunnen geven. We vertrouwen erop dat ouders en verzorgers zich ook rustig over de gangen bewegen en 

ook op het volume van hun stemgeluid letten. 

Zelfstandigheid 

Alle kinderen hebben laten zien dat zij zelf prima hun jas en tas kunnen ophangen. We zien dan ook graag dat zij dit 

zelf blijven doen. Op ’t Startnest vinden we het belangrijk dat kinderen zelf doen wat zij zelf kunnen. 

Contact met de stamgroepleider 

Als je de stamgroepleider bij de deur van het lokaal treft, is er geen tijd om inhoudelijke zaken te bespreken. Daar 

kun je natuurlijk altijd even een afspraak voor maken. Even doorgeven dat een kind naar bijvoorbeeld de tandarts 

moet, kan uiteraard wel, maar dit kan ook prima via de mail. 

Start van de lessen 

Om 08:30 starten de lessen. We vinden het van belang om op tijd te beginnen om geen onderwijstijd weg te laten 

lekken. Als de stamgroepleiders het startsignaal geven, verwachten we dat ouders/verzorgers de school weer 

verlaten, zodat alle kinderen in rust hun dag kunnen beginnen. Mochten kinderen later dan 08:30 uur op school 

komen, en dus te laat zijn, gaan zij alleen naar binnen. Ouders/verzorgers blijven dan buiten.  

Luizenpluizen 

De afgelopen anderhalf jaar hebben jullie thuis jullie kinderen gecheckt op luizen. We vragen jullie dit te blijven 

doen, het scheelt een hoop tijd op school. Mocht je constateren dat je kind luizen heeft, graag even een berichtje 

naar de stamgroepleider. 

Het zal jullie vast niet ontgaan zijn dat de cijfers de laatste tijd weer wat oplopen. Het kan zijn dat er, buiten onze 

macht om, toch weer aanscherpingen zullen zijn. Wat dat dan betekent voor onze school, laten we op dat moment 

weten. Laten we met zijn allen hopen dat het niet nodig is! 

Met vriendelijke groet, mede namens team Startnest, 

Roxan Linnekamp 


