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Start nieuwe schooljaar 
Maandag 31 augustus is de start van het nieuwe 
schooljaar. We hopen dat iedereen een fijne 
vakantie heeft gehad en we zijn blij alle 
kinderen weer op school te mogen begroeten. 
Een nieuw schooljaar is altijd spannend; meestal 
een andere leerkracht, misschien zelfs een 
nieuwe klas en/of nieuwe klasgenootjes of een 
ander lokaal. En dit jaar is het nog iets 
spannender in verband met corona. De kinderen 
zullen ook deze eerste schooldag zelf naar 
binnen gaan. Ondanks dat er een aantal 
versoepelingen voor de vakantie is ingezet, 
gelden er nog veel regels. Tegelijkertijd met de 
Floranieuwsbrief ontvangt u daarom ook weer 
een brief van de bestuurder. In deze brief staan 
weer de regels die voor de hele stichting gelden, 
aanvullende schoolinformatie vindt u in deze 
nieuwsbrief, evenals de gebruikelijk informatie 
aan het begin van het schooljaar. We vragen u 
daarom om alles goed door te lezen en de 
coronaregels in acht te houden.  
We wensen iedereen een fijn en leerzaam 
schooljaar met elkaar! 
 

 

 
Coronamaatregelen in het nieuwe schooljaar 

• In het nieuwe schooljaar zullen wij de 
anderhalve meter afstand tussen 
volwassenen behouden. Concreet 
betekent dit dat we tot nader order nog 
geen ouders in de school toe mogen 
laten bij het halen en brengen omdat wij 
die afstand met meerdere ouders in de 
school niet kunnen garanderen. Wel 
wordt het mogelijk om weer een 
oudergesprek te plannen na schooltijd. 
Kortom alleen op afspraak mag er een 
ouder in de school komen. Dit geldt ook 
voor ouders van de ouderraad etc. 

• De kinderen zullen in het nieuwe 
schooljaar alleen naar school komen, de 
shifts komen echter te vervallen. 
Kleuterouders mogen hun kind tot de 
deur (op het schoolplein) blijven 
brengen, andere ouders vragen wij 
buiten het plein te wachten.  

• De ouderavonden in de school gaan tot 
nader order niet door. We hebben 
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gemerkt dat op het moment dat er 
meerdere ouders in school zijn, de 
anderhalve meter afstand moeilijk 
gehandhaafd kan worden. U ontvang 
nog bericht over de alternatieve invulling 
van de informatieavond. 

• Individuele oudergesprekken kunnen op 
afspraak op school plaatsvinden na 
schooltijd met inachtneming van de 
anderhalve meter, buiten indien 
mogelijk of online.  

• De hygiënemaatregelen zoals voor de 
vakantie blijven bestaan. 

• Schoolreizen en kamp kunnen onder 
bepaalde voorwaarden doorgaan (zie 
hiervoor ook de brief van de 
bestuurder). 

• Op de eerste schooldag zullen de 
leerkrachten van de groepen 3 tot en 
met 8 hun nieuwe groep op het plein 
opvangen en zullen daarna gezamenlijk 
naar het nieuwe lokaal lopen. Ouders 
van de groepen 3 tot en met 8 blijven 
buiten het hek. De leerlingen van groep 
1 en 2 mogen tot de klassendeur 
gebracht worden. Deze ouders mogen 
meelopen op het plein tot de deur. Let 
daarbij wel op de anderhalve meter 
afstand tot elkaar.  

• De schooltijden zijn weer als vanouds: 
alle dagen (behalve woensdag) van half 9 
tot 12 en van kwart over 1 tot kwart over 
3. Op woensdag van half 9 tot kwart over 
12. De kleuters zijn vrijdagmiddag vrij. 
Tien minuten voordat de lessen 
beginnen, gaan de deuren open. 

 
Communicatie met ouders (herhalingsbericht) 
De afgelopen tijd zijn er (mede door corona) 
toch weer mobiele telefoonnummers van 
leerkrachten gedeeld met ouders. Vanaf heden 
zullen de leerkrachten niet meer via 06-
nummers en appjes reageren. We vragen u 
daarom ook de bekende nummers te 
verwijderen. 
Als u een leerkracht wilt bereiken, kan dat via de 
mail. Ook is er een nieuwe app gekomen. U 
heeft per mail een inlogcode ontvangen. Mocht 
dit niet het geval zijn of werkt er iets niet goed, 

dan kunt u contact opnemen met onze ICT-er 
Hester Leijten 
(hesterleijten@onderwijsprimair.nl). 
Ook de website is vernieuwd en heeft een 
nieuw mailadres: https://www.obsflora.nl/ 
 
De vreedzame school en omgekeerde 
oudergesprekken 
In het nieuwe schooljaar gaan we weer 
intensiever volgens de principes van vreedzame 
school werken. We starten in de nieuwe 
groepen met de gouden weken. In deze weken 
leren we elkaar (opnieuw) goed kennen en 
maken we groepsafspraken. In school maken we 
schoolregels gebaseerd op onze 
schoolgrondwet. Wij vinden het ook belangrijk 
om een goede band met de ouders/verzorgers 
aan te gaan. Daarom organiseren we in de 
eerste twee weken van het nieuwe schooljaar 
omgekeerde oudergesprekken. 
Ouders/verzorgers krijgen de gelegenheid om 
de leerkracht te leren kennen en iets over hun 
kind te vertellen. U kunt zich voor deze 
gesprekken aanmelden door een mail te sturen 
naar de leerkracht van uw kind. De leerkracht 
zal aangeven op welke manier en op welk 
tijdstip deze gesprekken coronaveilig worden 
gehouden. De gesprekken zijn facultatief.  
 
Studiedagen nieuwe schooljaar 
Op de volgende studie(mid)dagen werkt het 
team aan de schoolontwikkeling en zijn de 
kinderen vrij: 

• Vrijdagmiddag 25 september 

• Maandag 5 oktober 

• Maandag 7 december 

• Dinsdag 9 februari 

• Woensdag 14 april 
 

Gymrooster nieuwe schooljaar 
Het gymrooster voor het nieuwe schooljaar ziet 
er als volgt uit:  
 
Op dinsdag- en donderdagmiddag starten de 
kinderen van groep 7 en 8 om 13.15 uur bij de 
sporthal.  
De kinderen van groep 3/4 en groep 5/6 zijn om 
15.15 uur klaar. Zij kunnen bij de sporthal 
worden opgehaald.  
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De kinderen die naar de NSO gaan, lopen met 
de leerkracht mee terug naar school. 
 
Voor de gymlessen is het belangrijk dat de 
kinderen passende gymkleding en gymschoenen 
dragen. Kijkt u even of alles nog goed past? Ook 
moeten lange haren in een staart en de sieraden 
moeten af. Dit in verband met de veiligheid. 
 
Adres: Sporthal De Walvis, Groenland 37. 
 
Schoolfotograaf 
Op woensdag 2 september komt de 
schoolfotograaf.  
De schoolfotograaf zorgt ervoor dat alle 
broer(tjes)-zus(jes) foto’s onder schooltijd 
gemaakt worden. 
Helaas kunnen de broers/ zussen die niet op 
school zitten 
vanwege Corona 
niet na schooltijd 
gemaakt 
worden. 
Dit zal de 
achtergrond zijn, 
maar er worden 
ook twee 
varianten 
gemaakt met 
een witte achtergrond. 
 

Oordopjes/koptelefoon voor Chromebook 
Heeft uw kind geen oordopjes/koptelefoon 
meer voor zijn/haar Chromebook? Zou u deze 
dan mee willen geven? Nieuwe leerlingen en 
leerlingen in groep 3 krijgen de oordopjes van 
school.  
 

MR 
Heeft u vragen of opmerkingen voor de MR, dan 
kunt u die stellen via: 
mr.flora@onderwijsprimair.nl. 
In de MR zitten namens het personeel Simone 
van Bol-Es en Henny Blom. Als oudergeleding 
zijn Elke Hagenaars en Martine Bakker MR-lid. 
 
Toneellessen 
Het Jeugdtheaterhuis is terug! 

Op dinsdag 1, 8 en 15 september krijgen de 
groepen 3-4, 5-6, 7 en 8 kennismakingslessen 
van het Jeugdtheaterhuis. 
 

 
 
Belangrijke 
data de 
komende tijd   

• Maandag 
31 augustus 

eerste schooldag 

• Woensdag 2 september schoolfotograaf 

• Dinsdag 15 september infoavond digitaal 

• Woensdag 30 september start 
kinderboekenweek 
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