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Van de directie    -   Welkom op de 1e schooldag 
 
Volgende week maandag hopen we weer alle ingeschreven kinderen van De Parel te ontvangen op school. 
Helaas gaat het nu aan het begin van het nieuwe schooljaar vanwege Corona allemaal anders dan we 
gewend zijn. De jaaropening in de kerk, waar we de Here altijd een zegen vragen samen met de ouders, kan 
helaas niet doorgaan. De kinderen worden nu gewoon direct op school verwacht op maandagmorgen. 
De Coronasituatie is er helaas nog niet beter op geworden. In deze zomertijd nu we vooral allemaal veel van 
de buitenlucht kunnen genieten en de meeste virussen ook op vakantie zijn, is het besmettingsgevaar met 
Covid19 nog zeker niet geweken. Vandaar dat we gewoon doorgaan met de genomen preventieve 
maatregelen die ons worden geadviseerd door deskundigen en door de overheid. 
 
De groepen in school hebben soms ook een ander lokaal gekregen. Dat heeft te maken met het feit dat we 
groepen van +/- 30 kinderen en groepen van +/- 20 kinderen hebben. Ons schoolgebouw heeft echter 
lokalen met ongelijke vloeroppervlakte, waardoor we de indeling moesten veranderen. We willen 
voorkomen dat een grote groep in een te klein lokaal zou komen. Helaas ziet het er op het eerste gezicht 
wat minder logisch uit dan in het afgelopen jaar. Maar alles kan weer wennen.  Op onderstaande 
plattegrond kunt u zien waar de groep van uw kind in school is gestationeerd.  
 

Looproutes en ingangen groepen 
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Graag uw aandacht voor… 
Voor de vakantie zagen we dat de meeste ouders zich prima houden aan de aangegeven looproutes. Soms 
ontstonden door enkelingen onbedoeld toch wel opstoppingen en werd de 1,5 meter afstand lang niet altijd 
meer gehaald. Daarom een dringend verzoek onderstaande regels in acht te nemen en goed te onthouden. 
Wellicht kun u deze 1e Parel Post digitaal bewaren en er later nog weer eens naar kijken, indien het u 
ontgaan was hoe en wat de maatregelen zijn. 
 

Corona maatregelen op De Parel 

• Ouders komen in principe niet in school (tenzij op uitnodiging). 
• Bij klachten van (verkoudheid, keelpijn, hoesten, koorts) van uw kind moet uw kind thuisblijven. 
• Bij koorts in het gezin blijft uw kind ook thuis. 
• Uw kleuter (groep 1 of 2) wordt door slechts 1 ouder op het plein gebracht, dus ook de 1e morgen 

van het nieuwe schooljaar. Kinderen vanaf groep 3 weten zelf de weg. 
• Is uw kind jarig, dan kan het helaas niet trakteren op school.  
• Ook nu houdt u naar andere ouders 1,5 m afstand van elkaar. 
• Op het plein (zie tekening) is een looproute voor de ouders getekend.  
• Voor iedereen is de ingang naar het plein het hek aan kant van de Lauta. 
• Ga niet over de rode lijn op het plein en blijf aan de noordkant van de school op de stoep en begeef 

u niet op het gras  zoals de kinderen die naar de ingang van de klas lopen. 
• Meldingen ’s morgens voor de leerkracht graag via Parro! 
• De  groepsleerkracht van groep 1 t/m 4 staat vanaf 8.15 uur klaar om uw kind op te vangen. 
• Neem geen vervoersmiddelen mee in de looproute het plein op. Dus fietsen, karren, aanhangers 

etc. graag buiten het hek parkeren, tenzij het vanwege bijvoorbeeld de baby of handicaps niet 
anders kan. 

• Moet u op het plein zijn, dan vervolgt u zsm. de looproute totdat u uitkomt bij de uitgang van het 
plein. Dat is het hek aan de Langewyk.  

• Groep 5/6 staan om 8.25 uur in de rij, groep 7/8 om 8.40 uur. 
 

TSO 
De TSO gaat, evenals voor de vakantie, eerst weer alleen met de vast medewerkers. Na 4 weken gaat het 
rooster voor TSO lopen met 4 vaste vrijwilligers en 2 ouders, als dit i.v.m. corona-maatregelen kan.  
Nader bericht volgt. 

 

Informatie avond 25 augustus gaat niet door, leerkrachten zullen digitaal iets verzorgen. 

 

Ongelijke pauzes Om aantal personen op het plein te beperken We hebben gespreide pauze- en 

begin-/eindtijden ingevoerd. Dit zijn ze, zodat u ook weet wanneer de groep van uw kind pauze heeft.. 
 

Groep 1 t/m 5 
  8.30 - 10.15 uur Onderwijs 
10.15 - 10.30 uur Pauze 
10.30 - 12.00 uur Onderwijs 
12.00 - 12.15 uur Eten 
12.15 - 12.45 uur Pauze 
12.45 - 14.45 uur Onderwijs 
 

Groep 6 
  8.30 - 10.30 uur Onderwijs 
10.30 - 10.45 uur Pauze 
10.45 - 12.30 uur Onderwijs 
12.30 0 12.45 uur Eten 
12.45 - 13.15 uur Pauze 
13.15 - 14.45 uur Onderwijs 
 

Groep 7/8  
(in verband met Corona andere 
begin- en eindtijd) 
8.45 - 10.30 uur Onderwijs 
10.30 - 10.45 uur Pauze 
10.45 - 12.30 uur Onderwijs 
12.30 0 12.45 uur Eten 
12.45 - 13.15 uur Pauze 
13.15 - 15.00 uur Onderwijs 
Op woensdag om 12.30 uur vrij 
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