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Nieuwe schooljaar van start 

De eerste week zit er op! Het was wel even wennen aan het continurooster; vooral dat de 

woensdag even lang is geworden als alle andere dagen (8.30 tot 14.15 uur). Een aantal 

ouders/verzorgers bracht afgelopen woensdag alsnog, als volleerde maaltijdbezorgers, een  

lunch voor hun kinderen. 

 

De kinderen hebben hard gewerkt en zijn inmiddels al gewend aan de nieuwe leerkrachten.  

 

Natuurlijk hebben we dit jaar ook weer allerlei activiteiten gepland. Je vindt ze in de kalender op 

de website en in de parro-app. Maar hoe het jaar werkelijk gaat verlopen, hangt af van de mate 

waarin we in Nederland het coronavirus de kop in kunnen drukken. Voorlopig moeten we ons aan 

strenge regels houden waardoor er helaas bepaalde activiteiten niet kunnen doorgaan. Gelukkig 

gaat het schoolzwemmen wel door. Houd je mail, de parro-app en de website goed in de gaten. 

Daar geven we actuele informatie. 

 

In september zijn de startgesprekken. Hoogstwaarschijnlijk moeten deze online en/of telefonisch 

worden gehouden. Ook hierover informeren we je. 

 

Als team wensen we iedereen een fijn èn heel gezond jaar toe. 

________________________________________________________________________________ 
 

Overblijfkaarten 
Door het continurooster moeten alle kinderen overblijven. Daarom is het overblijven momenteel 

gratis. Van sommige kinderen hebben we nog strippenkaarten die niet vol zijn. Wij bewaren deze 

goed voor als de situatie zou veranderen. Mocht je liever willen dat het restant van de 

strippenkaart wordt uitbetaald, stuur dan even een mailtje naar mvanstaveren@meerprimair.nl.  

 

Er zijn ook achterstallige overblijfbetalingen. Wij zouden het fijn vinden als die alsnog worden 

voldaan. Weet je niet of je helemaal bij bent met betalen? Vraag het de leerkracht van je kind. 

________________________________________________________________________________ 
 

Zwemlessen  
Elke donderdag gaan de groepen 2 en 3 naar zwemles. De 

eerste les is op 27 augustus. Gelukkig dat de zwemlessen veilig 

kunnen doorgaan. De volwassen begeleiders dragen in de bus 

een mondkapje. We zijn heel blij met de ouders/verzorgers die 

als begeleider willen meegaan. 
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Hoofdluiscontrole thuis uitvoeren 

Helaas kunnen wij op school geen luizencontrole uitvoeren. 

Hulpouders mogen immers niet in school komen. Maar luizen trekken 

zich nergens wat van aan en zijn er gewoon. Het is daarom heel 

belangrijk als je zelf thuis je kind controleert op de aanwezigheid van 

hoofdluis. Dat doe je met een zogenaamde stofkam. Deze zijn bij 

iedere drogist te koop. Meer weten over hoofdluis en hoe je die 

bestrijdt? Kijk op https://www.rivm.nl/hoofdluis. Je vindt op deze site 

ook handige filmpjes over de behandeling. 

________________________________________________________________________________ 

 

Op de fiets naar school 

De fijnste manier om naar school te gaan, is lopend of op de fiets. Om goed te leren fietsen, moet 

er vooral veel geoefend worden, liefst elke dag weer. Dat is het advies van de ANWB. Alleen zo 

krijgen kinderen controle over hun fiets en leren ze beetje bij beetje hoe het werkt in het verkeer. 

Uiteraard is de hulp van ouders/verzorgers hierbij onmisbaar. De route van huis naar school is een 

prima oefening. Je weet vast al uit ervaring dat kinderen impulsief en speels zijn. Dit is in het 

verkeer niet anders. Ook als ze wat ouder zijn, kunnen ze nog niet alle verkeerssituaties overzien: 

ze zijn met hun hoofd vaak bij heel andere dingen dan bij gevaarlijke kruispunten bijvoorbeeld. 

Behalve heel veel oefenen met fietsen en goede theoretische onderbouwing van de regels in het 

verkeer is het belangrijk dat je, als medeweggebruiker, 

rekening houdt met onze jonge, kwetsbare, 

verkeersdeelnemers. Dus … kom zoveel mogelijk lopend of 

fietsend en als je de auto moet gebruiken, neem dan de 

moeite om hem wat verder van school te parkeren om 

vervolgens lopend met je kind naar school te komen. Zo 

houden we het samen veilig. 

Nog een paar tips: 

• Is de fiets die je kind gebruikt, technisch in orde? Kijk dat 

regelmatig na. 

• Houd je als volwassene aan de verkeersregels, geef het 

goede voorbeeld. 
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