
Extra Nieuwsbrief n.a.v. versoepelingen 14 september 2021 
 

 
 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 
Afgelopen dinsdag zijn versoepelingen aangekondigd die invloed hebben op ons 
schoolbeleid.  
Voor ons is de belangrijkste versoepeling de aangepaste quarantaine-regeling. 
Vanaf maandag 20 september hoeft alleen het kind (of de medewerker) die besmet is in 
quarantaine en niet de hele groep. 
  
Een andere belangrijke versoepeling is de afschaffing van de 1,5 meter-regel per 25 
september 2021. Je zou dan als ouder verwachten dat iedereen weer de school in mag, want 
afstand houden hoeft immers niet meer.  
Ik vind het belangrijk om duidelijk te communiceren hoe ons schoolbeleid er vanaf volgende 
week uit gaat zien. 
 
Ouders zijn welkom in de school, echter alleen op afspraak.  
 
In het belang van de gezondheid van de (veelal niet immume) kinderen en het personeel 
gaan wij voorlopig de afspraak handhaven dat ouders nog niet de school in mogen. 
 
Vorig schooljaar heeft ons veel geleerd. Zo hebben we in de school ervaren dat het veel rust 
geeft wanneer ouders niet massaal de school mee in gaan. De lessen beginnen op tijd en 
kinderen zijn inmiddels gewend aan de huidige manier van opstarten. Dit willen we graag 
behouden.  
 
We vinden ouderbetrokkenheid wel erg belangrijk en hechten veel waarde aan de 
mogelijkheid voor u als ouder om een kijkje in de klas te nemen. Deze mogelijkheid gaat er 
dan ook komen. 
 
Op dinsdag 28 september houden we onze jaarlijkse informatieavond.  
 
Tijdens deze informatieavond maakt u nader kennis met de leerkracht(en) en kunt u de klas 

van uw kind, en de nieuwe methodes bekijken.  

 



Hoe gaan we dit organiseren? 

We gaan gebruik maken van 2 rondes. De eerste informatieronde is van 19.00 tot 20.00 uur 

en de tweede ronde is van 20.00 uur tot 21.00 uur. 

Het informatie-uurtje start op de speelplaats met een kort, algemeen praatje van mij en de 

IB-er Joyce Coolen. Vervolgens gaat u als ouder naar de klas van uw kind. 

Belangrijk om te weten: 

• Om aanwezig te zijn, dient u zich in te schrijven via Parro. (dit kan vanaf 

maandagmorgen 20 september) 

• Er zijn per ronde 13 plaatsen beschikbaar voor maximaal 13 ouders. Per kind kan één 

ouder inschrijven! 

• Wanneer u meerdere kinderen op school heeft, kunt u dus voor beide rondes 

inschrijven (bij 2 verschillende groepen) 

Waarom is het goed om naar de informatieavond te komen? 

• U kunt een kijkje nemen in de klas van uw kind 

• U ontmoet andere ouders van kinderen uit de klas van uw kind 

• U hoort wat u mag verwachten van de leerkrachten 

Wat komt er tijdens deze avond aan bod? 

• Onze “nieuwe”” schoolafspraken 

• Onze werkwijze met de methodes van STAAL, KWINK, Veilig Leren Lezen  (groep 3) en 

Nieuw Nederlands Junior Lezen (voortgezet technisch lezen groep 4 t/m 8) 

• Invoering LOGO 3000 (groepen 1-2) 

• Onze wijze van ondersteuning (groepsplannen en handelingsplannen) 

• Onze manier van communiceren via Parro en het belang van samenwerking met 

ouders  

 

We kijken allemaal uit naar het ontmoeten van u als ouder en zijn er enorm trots op wat we 

de afgelopen jaren met elkaar als team hebben bereikt. Vol enthousiasme en met passie 

voor het ontwikkelen van ieder kind,  willen we laten zien waar we als school voor staan en 

wat u van ons mag verwachten. 

Vriendelijke groet, namens team Wandelbos. 

 

 

 

Roberto van Dalen 

Directeur bs Wandelbos 


