Ouderberichten donderdag 26 augustus 2021
Start schooljaar 2021-2022
We staan aan de vooravond van het nieuwe schooljaar en we zijn er klaar voor!
Heerlijk om de kinderen en jullie weer te ontvangen en met elkaar aan het werk te gaan. Dat het maar
een mooi onderwijsjaar mag worden.
We spreken de wens uit dat we veilig en gezond mogen blijven en dat wij onze kinderen het gehele
jaar mogen ontvangen zonder enige vorm van een “Coronabreek” ergens lopende dit jaar.
Daar gaan we voor.
In ons huidige protocol basisonderwijs (tot minimaal 20 september) wordt aangegeven dat wij
(volwassenen) binnen ons schoolgebouw de 1,5 meter afstand moeten waarborgen. Dit lukt ons niet
als wij ons in onze gangen bewegen. Vandaar de afspraak dat wij bij beweging in ons gebouw (in de
gangen en ruimtes waar die 1,5 m. afstand niet lukt) een mondkapje op zetten. Dat geldt dus ook
voor jullie als jullie je kind(eren) naar de groepen brengt. Denk hieraan en neem de komende
week/weken een mondkapje mee!!
ste

Om het geheel vanaf de 1 dag in goed banen te leiden, verzoeken wij jullie met klem rekening te
ste
houden met het brengen van jullie kinderen. We voorzien nl dat op de 1 schooldag, maandag 30
augustus, jullie (terecht) met z’n allen je/jullie kind(eren) naar school willen brengen en een glimp van
de school/de klas en anderen willen opvangen.
ste
Verzoek van ons om dit niet massaal op deze 1 maandag te doen. Als je in de gelegenheid
bent je kind(eren) op dinsdag/woensdag/donderdag of vrijdag weg te brengen (en de school in
te komen), zou dit heel fijn zijn. We dragen samen de verantwoording om gezond te blijven!
T.a.v. de kinderen van de groepen 1-2A t/m D. Een verzoek om maandag alleen de ouders van de
nieuwe kinderen (groep 1) te ontvangen en de ouders van de andere kinderen
dinsdag/woensdag/donderdag te zien. Dat gaat ons echt helpen in onze smalle gangen.
ste
En een verzoek om in deze 1 schoolweek de kinderen tot aan de groep te brengen, een kus te
geven en de school weer te verlaten. Wij vangen de kinderen in de klas op.
Start vd dag in het nieuwe schooljaar: reminder van laatste ouderberichten
De Corona periode heeft ons geleerd dat we anders tegen het brengen en halen van onze kinderen
door (groot) ouders aan kijken. De drukte in de gangen tot na 08.30 uur viel volledig weg en de
kinderen kwamen echt veel rustiger binnen, waren eerder in de klassen en wij konden op tijd
beginnen! Heerlijk. En de kinderen worden hierdoor ook steeds zelfstandiger.
Nadeel is wel dat we minder contact met jullie hadden en dat voelde als een gemis.
Besluit
De ouders van de kinderen van de groepen 1-2A t/m D en de groepen van de minibouw 3-4 mogen
hun kinderen 1 x in de week tussen 08.15 en 08.25 uur naar de groep brengen.
De ouders bepalen zelf welke dag hun goed uitkomt.
Vanaf week 2: het verzoek om even met het kind op te starten, een spelletje te doen of het kind
richting keuzewerk in de hoeken te brengen. Een knuffel te geven en dan ook te vertrekken.
De ouders van de groepen van de minibouw 5-6 mogen dit ook tot aan de herfstvakantie doen.
Daarna kunnen de kinderen zelfstandig naar hun groep.
De kinderen van de minibouw 7-8 komen zelfstandig naar school en nemen voor de ingang afscheid.
Uiteraard mogen jullie wel bij de IPC afsluitingen aanwezig zijn. Hier worden jullie nog over
geïnformeerd.
We houden voor het brengen en halen van de kinderen dezelfde structuur aan als tijdens de laatste
periode van dit schooljaar (na 8 februari). Het brengen en halen van de kinderen, waar en wanneer
kun je hieronder lezen.
Bij het brengen (en na 15.00 uur vertrekken) wordt er gebruik gemaakt van de onderstaande
ingangen:
•
Hoofdingang: de groepen 1/2 A en C, 4 en 7/8 en 8
•
Achterpleiningang de groepen 1/2 B en 1-2D, 3, 3/4, 5, 5/6, 6, en 7.

We schakelen weer terug naar een gezamenlijke eindtijd van 15.00 uur behoudens de groepen 1-2 A
t/m D. Deze groepen gaan 5 minuten eerder uit. De overgang naar de BSO (noodopvang) vindt om
14.50 uur plaats.
De leerkracht van de groepen 1-2A en C brengen hun groepen naar de voordeur/ingang van de
school. Groep 1-2D gaat naar het trottoir naast hun groep (voorkant school, via het achterplein) en
1-2B gaat naar de poortdeur van de achteringang.
De groepen 3, 3-4 en 4 brengen hun groep naar een aangewezen plaats op het voorplein.
Zie plattegrond!
Beslisboom: zie bijlage.
Hierin kunnen jullie lezen wanneer je jullie kind(eren) wel en wanneer niet naar school mogen laten
gaan. Bij koorts, benauwdheid en (veel) hoesten moeten de kinderen thuis blijven. En bij twijfel blijven
zij ook thuis!
Testen van kinderen jonger dan 12 jaar wordt dringend geadviseerd als:
• het kind verkoudheidsklachten heeft (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn), • de
klachten niet (alleen) bestaan uit verkoudheidsklachten (bijv. als er ook sprake is van hoesten, koorts
en/of benauwdheid), of het kind anderszins ernstig ziek is,
• er een indicatie is in het kader van een bron- en contactonderzoek,
• het kind deel uitmaakt van een uitbraakonderzoek.
Kinderen die getest worden, blijven thuis totdat de uitslag bekend is.
Koffieochtend
Aanstaande dinsdag, 31 augustus is er (eindelijk) weer een koffieochtend. Nadat je je kind(eren) naar
school hebt gebracht, ben je welkom om te blijven plakken op het voorplein voor een kopje koffie/thee
en een praatje met ouders en collega's van De Koekoek. Deze eerste koffieochtend van het
schooljaar willen we vooral bijkletsen met elkaar, nu het eindelijk weer kan. Daarnaast willen we even
kort iets vertellen over het eerste thema van de Vreedzame school ‘We horen bij elkaar, zodat jullie
weten wat er in de groepen gebeurt om dit thema te laten leven. De koffieochtend duurt tot uiterlijk
09.15 uur. Graag tot dinsdag, op het voorplein!
de

Informatie avond 2 schoolweek
We hebben besloten om deze avond niet face to face te doen. We kunnen die 1,5 m niet waarborgen
binnen onze groepsruimtes.
Het doel van deze avond is kennismaking en de bijzonderheden en onderwijsaanbod van het
schooljaar met elkaar doornemen. De leerkrachten informeren jullie nog over de invulling van deze
avond. Wordt vervolgd.
De startgesprekken in week 3 en 4 voeren wij wel face to face. Hier kunnen wij de afstand wel
waarborgen en ook hier worden jullie door de leerkrachten geïnformeerd.
TSO tijden
We schakelen weer terug naar de ons vertrouwde tijden voor alle groepen van 12.00 tot 13.00 uur.
Aanmelden TSO schooljaar 2021/2022
Het aanmelden voor de TSO voor het nieuwe schooljaar kan door een bericht te sturen aan:
ip@ludens.nl, vermeld hierin de naam van jouw kind(eren) en de gewenste dagen.
Als je al een vast contract had voor de TSO voor de door jou gewenste dagen hoef je niets te doen,
deze loopt automatisch door tot einde basisschooltijd van jouw kind(eren).
Actie is alleen gewenst als;
• je gebruik hebt gemaakt van een tijdelijk contract en dit in het nieuwe schooljaar door wilt zetten
• je een tijdelijke extra dag aangevraagd hebt en hiervan in het nieuwe schooljaar gebruik wilt blijven
maken
• jouw kind van groep 2 naar groep 3 gaat en je ook op vrijdag gebruik van de TSO wilt maken
Stijging TSO bijdrage
Dit bericht ontvangt u omdat ik u wil informeren over de stijging van het uurtarief voor de TSO met

ingang van schooljaar 2021/2022.
Deze prijsverhoging is noodzakelijk gebleken gezien de stijging van onze personele kosten
(loonsverhoging vanuit de CAO, opvangen van ziekteverzuim en vakantieverlof van onze
medewerkers) en de kosten vanuit onze afdelingen (planning, financiën en klantcontact).
Wij investeren in de kwaliteit van de TSO door medewerkers te binden; dit biedt rust en continuïteit
voor de kinderen en hoort bij goed werkgeverschap. Logischerwijs stijgen (o.a) hierdoor onze
personele kosten aangezien onze mensen doorgroeien in hun salariëring.
Dit betekent dat het uurtarief jaarlijks goed bekeken en opnieuw vastgesteld moet worden.
In de afgelopen drie jaar is dit echter niet met de nodige nauwkeurigheid gebeurd (het uurtarief is
gelijk gebleven) waardoor er nu een aanzienlijke verhoging doorgevoerd moet worden.
Hiervoor, namens Ludens Kinderopvang, mijn excuses.
Het tarief voor het nieuwe schooljaar is vastgesteld op € 3,10.
Informatie over het tarief voor schooljaar 2022/2023 kunt u in juni 2022 van ons verwachten.
Wij wensen iedereen een fijn schooljaar toe!
Namens ons team,
John Jansen

