
 
 

  
 

Al 131 jaar goed voor goed onderwijs! 

Nieuwsflits  

Jaargang 17   nummer 16                                                                                                  17 juni 2020

 

Brengen en halen in tijdvakken afgeschaft 

Vanaf maandag 22 juni wordt brengen en halen 

makkelijker. De tijdvakken voor het brengen en halen 

worden per maandag namelijk afgeschaft. De brengtijd 

wordt met 5 minuten verruimd en is daarmee van 8.15 

tot 8.30 uur. Stipt om 8.30 uur beginnen de lessen en 

moeten de kinderen dus in de klas zitten.  

 

De school eindigt voor alle kinderen om 14.00 uur. Kinderen gaan dus tegelijk naar huis (of naar 

de BSO). 

 

Het is wel nog steeds zo dat kinderen bij het hek worden overgedragen aan medewerkers van 

school en weer bij het hek worden opgehaald.  School en het schoolplein blijven dus nog steeds 

verboden gebied voor ouders tenzij een medewerker hier tijdelijk toestemming voor geeft. 

 

Let op: kom maandag op tijd, dus uiterlijk 8.30 uur! 

_________________________________________________________________________ 

Continurooster ook na de zomer van kracht 

De onzekerheid over de beheersbaarheid van het coronavirus in de komende maanden heeft het 

College van Bestuur van Meer Primair doen besluiten het continurooster voor alle scholen van de 

stichting tot aan de kerstvakantie te handhaven. Hoe de exacte invulling van dit continurooster 

wordt, is op dit moment nog niet duidelijk. Daarover volgt nog nader bericht. 

________________________________________________________________________________ 

Boeken van de schoolbibliotheek weer naar school (herhaalde oproep) 

Ten tijde van het thuisonderwijs hebben we vanuit onze schoolbibliotheek 

boeken uitgeleend aan de kinderen. Ze mochten deze als uitzondering ook 

thuis lezen. Nu aan het thuisonderwijs een einde is gekomen, ontvangen we 

heel graag onze boeken terug. Wil je samen met je kind even kijken of er thuis 

nog schoolbibliotheekboeken liggen? Geef ze zo snel mogelijk mee. 

 

________________________________________________________________________________ 

Buiten sporten 

Sinds een paar weken mag iedereen weer lekker 
buiten sporten.  Misschien kun je nog niet trainen 
omdat jouw vereniging nog niet gestart is. Misschien 
ben je geen lid (meer) van een sportvereniging en ben 
je op zoek naar een andere sport. Of misschien vind je 
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het gewoon leuk om eens iets anders te proberen. Op het nieuwe platform veiligsporten.nu staan 
allemaal leuke sporten die je kunt proberen. Je maakt eenmalig een gratis account aan en 
vervolgens kun je inschrijven voor zoveel sporten als je maar wilt. Soms wordt er een kleine 
vergoeding gevraagd, maar meestal is het gratis. Wat denk je van capoeira, dansen, basketbal, 
skeeleren, rugby of turnen?  Er wordt regelmatig nieuw sportaanbod op de site geplaatst. 

  
Ga je dit jaar niet op zomervakantie? Ook alle (sport)activiteiten die in 
de vakantie plaatsvinden, zullen via veiligsporten.nu aangeboden 
worden. 
  
Heb je nog vragen, neem dan contact op met Team Sportservice 
via JSP@teamsportservice.nl 

 
________________________________________________________________________________ 
 

   Hoofdluis, ook in coronatijd 

De hoofdluiscontroles op school zijn gestopt door het coronavirus.  Maar 

hoofdluis blijft voorkomen bij kinderen en steeds vaker ook bij jongeren. 

Geen reden om in paniek te raken, maar wel om het goed aan te pakken. 

Wat kun je doen om hoofdluis te voorkomen of te behandelen? Op de 

website https://www.rivm.nl/hoofdluis vind je heel veel nuttige 

informatie over hoofdluis. Ook staan er filmpjes over hoofdluis 

herkennen, controleren op hoofdluis, en de behandeling.  

Kijk hier voor vragen en antwoorden   

Heeft iemand in je gezin last van hardnekkige hoofdluis? Vraag op school advies aan iemand van 

de hoofdluiswerkgroep. Of maak een telefonische afspraak bij de jeugdverpleegkundige 

verbonden aan onze school. De jeugdverpleegkundige kan met je meedenken en adviseren over 

het bestrijden van de hoofdluis.  

Een afspraak maken kan via 023-7891777 op werkdagen van 8.30–12.30 uur en 13.00–17.00 uur                                                

https://www.ggdkennemerland.nl/jeugdgezondheidszorg/hoofdluis 
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