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Nieuw schooljaar!  
Na deze heerlijke vakantie hebben we weer heel veel zin om vol-

gende week alle leerlingen welkom te heten op school. We kijken 

erg uit naar aankomend schooljaar. Er staat namelijk weer genoeg 

op de planning. We houden u over alle ontwikkelingen binnen 

school op de hoogte via de nieuwsbrief.  

 

 

Schoolfruit 
Agelopen jaren hebben wij Schoolfruit mogen ontvangen, wat in-

houdt dat we voor twintig werken drie dagen in de week de kin-

deren fruit of groente in de pauze kunnen geven. Ook dit jaar heb-

ben wij dit  aange-

vraagd. We krijgen bin-

nenkort te horen of on-

ze aanvraag gehono-

reerd wordt. Tot die tijd 

willen wij u verzoeken 

om u uw kind in ieder 

geval op woensdag, on-

ze schoolbrede fruitdag, 
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Richtlijnen (1) 
Hoe gaan we volgende week precies weer open? Uiteraard houden we ons goed aan de richtlij-

nen van het RIVM en het kabinet. Voor de kinderen is inmiddels veel versoepeld. Eigenlijk kun-

nen ze gewoon weer naar school zoals ze normaal gesproken gewend zijn. Dat houdt het volgen-

de in: 

 

- Alle kinderen gaan weer volledig naar school 

- De aparte ingangen worden afgeschaft. De ingang vanaf het schoolplein wordt dus weer door 

iedereen gebruikt. Alle kinderen kunnen vanaf 08.15 uur op het plein terecht en wachten tot ze 

van de pleinwacht naar binnen mogen. Kleuters mogen wel direct naar binnen. Daar worden ze 

opgewacht door juf Hermien of juf Janni. Kleuterouders moeten dus afscheid nemen op de par-

keerplaats of op het schoolplein (met uitzondering van ouders van nieuwe leerlingen). 

- De aparte fietsenstallingen worden ook afgeschaft. Alle kinderen zetten hun fiets dus in de vas-

te stalling achter school. 

- Gym– en zwemlessen gaan weer door. Op het zwembad kunnen de kinderen gebruikmaken 

van de kleedkamers en de douches. In de sporthal kunnen de kinderen wel gebruikmaken van 

de kleedkamers, maar aankomende maand nog even niet van de douches. Daarom mogen kin-

deren die gaan gymmen stick deodorant meenemen Het zwembad en de sporthal dragen zorg 

voor de ontsmetting van gebruikte materialen en toestellen.  

 

Welke regels blijven van kracht? 

- Leerlingen blijven thuis bij de volgende klachten: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, moei-

lijk ademen, koorts. Dat geldt ook voor de leerkrachten. Bij klachten kunnen kinderen getest 

worden door de GGD. Voor kleuters wordt de volgende uitzondering gemaakt: zij mogen alleen 

bij verkoudheid wel naar school. Bij de overige klachten moeten ze thuisblijven. 

- Wanneer een leerling gedurende de dag klachten ontwikkelt zoals hierboven genoemd, gaat de 

leerling naar huis. 

- Als de leerling koorts en/of benauwdheidsklachten heeft dan worden eventuele broers/zussen 

hierover geï nformeerd en gaan ook naar huis.  

- Wanneer een leerling positief getest is op corona moet hij/zij ten minste 7 dagen thuisblijven 

en uitzieken. 

- De leerling mag pas weer naar school als hij/zij na deze 7 dagen ook 24 uur geen klachten 

meer heeft. 

- Als iemand in het huishouden van de leerling koorts boven 38 °C en/ of benauwdheidsklachten 

heeft, blijft de leerling ook thuis.  

- Als iedereen binnen het huishouden 24 uur geen klachten heeft, mag de leerling weer naar 

school  

- Als iemand in het huishouden van de leerling getest is voor COVID-19 en een positieve uitslag 

heeft, moet de leerling wachten tot die persoon 24 uur klachtenvrij is en dan 14 dagen na  het 

laatste contact met die persoon, thuisblijven. 

- Tussen leerlingen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden. Tussen personeelsleden en 

leerlingen moet 1,5 meter afstand bewaard worden waar mogelijk (dit hoeft overige niet met de 

gymdocenten). 

- Trakteren mag, maar we willen u vragen om nog steeds zoveel mogelijk voorverpakte trakta-

ties mee te geven. 
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Richtlijnen (2) 
Welke hygie ne maatregelen worden getroffen? 

- Kinderen wassen de handen met zeep en papieren doekjes op de volgende momenten: bij bin-

nenkomst van de school, voor het eten, na het buitenspelen.  

- Tafels en andere oppervlakten worden elke dag gereinigd. 

- Dagelijks intensieve schoonmaak door Asito.  

- Kinderen hoesten/niezen in de elleboog.  
 

Maar hoe zit dat met alle ouders? Mogen zij alweer op school komen? In principe wel, mits de 

anderhalve meter wordt bewaakt. We willen dit aankomende tijd echter nog wel beperkt hou-

den in verband met de kleine ruimtes bij ons op school. De volgende ouders mogen de school 

binnenkomen: 

 

- Ouders van nieuwe leerlingen 

- Ouders die een afspraak hebben met de locatiedirecteur of een leerkracht  

- Ouders met een speciale taak binnen de school, zoals de luizenouders, biebmoeders, etc. 

 

We willen alle ouders verzoeken om bij binnenkomst eerst de handen te wassen.  

 

Heeft u vragen, dan weet u ons te vinden! 

Wij vertrouwen erop dat we samen het jaar met bovenstaande afspraken veilig en goed kunnen 

beginnen. 

 

 

ANWB Streetwise 

Op woensdag 9 september doen we weer mee aan ANWB Streetwise. Een praktisch, maar ook 

leuk en leerzaam verkeersprogramma dat aansprekend is voor alle leerlingen van de basis-

school. Streetwise is opgebouwd uit vier modules passend bij de leeftijd en ontwikkelfase van 

basisschoolleerlingen. Professionele instructeurs komen een ochtend naar onze school en geven 

verkeerstrainingen op maat. Met speciaal ontwikkelde lesmaterialen zoals elektro- en rijlesau-

to´s, zebrapaden, verkeerslichten, opblaasbare auto's en een fietsparcours wordt de praktijk zo 

veel mogelijk nagebootst.  
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Informatieavond 

De informatieavond gaat dit schooljaar niet door. We zien geen mogelijk om in aangepaste vorm 

deze avond te houden. In plaats daarvan ontvangt u op maandag 7 september informatie van de 

leerkracht over aankomend schooljaar, het onderwijs en de dagelijkse gang van zaken in de 

groep. Mocht u op basis van deze informatie nog vragen hebben, dan kunt u een afspraak maken 

met de leerkracht, zodat het e.e.a. nog extra uitgelegd kan worden. 

 

 

Startgesprekken 

Dit schooljaar krijgt uw kind, net als vorig schooljaar, twee rapporten mee: in februari en in juni. 

Om te voorkomen dat we elkaar in februari pas spreken, beginnen we ook dit jaar weer met 

startgesprekken. De gesprekken staan gepland op maandag 14 september en dinsdag 15 sep-

tember. U kunt zich binnenkort via Parro inschrijven op het moment dat u uitkomt. Plant u het 

gesprek ‘s middags in, dan vindt het gesprek plaats op school. Plant u het gesprek ‘s avonds in, 

dan wordt het gesprek gehouden via Microsoft Teams. De intentie van het gesprek blijft om 

goed het schooljaar met elkaar te starten. U krijgt zo spoedig mogelijk van ons de vragenlijst die 

u kunt invullen ter voorbereiding op het gesprek. 
 

 

Leerlingraadverkiezingen 

Op woensdag 16 september vinden de leerlingraadverkiezingen plaats. Er zijn 

namelijk weer twee plekken vrijgekomen. De leerlingen van de midden– en 

bovenbouw krijgen hier binnenkort informatie over en kunnen zich dan ook 

verkiesbaar stellen. De verkiezingen zullen heel officieel vormgegeven gaan 

worden met echte stembiljetten en echte stemhokjes.  

 

 

Schoolfotograaf 

Op donderdag 17 september komt de schoolfotograaf op school. Er worden portret– en groeps-

foto’s gemaakt.  

 

 

Kraanwaterdag 

Op woensdag 23 september is Kraanwaterdag! Door mee te doen aan Kraanwaterdag 2020 start 

de bovenbouw het nieuwe schooljaar goed: meer kraanwater drinken in plaats van gezoete 

drankjes. Kraanwater is namelijk ontzettend gezond en kinderen kunnen zich beter concentre-

ren door het drinken van 

voldoende kraanwater. 

Bovendien bespaar je zo 

heel veel plastic. Deze dag 

krijgen we les over kraan-

water en ontdekken we er 

van alles over. 
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Contact opnemen  

Neem voor meer informatie 
over onze school in het alge-
meen of onze activiteiten in 
het bijzonder gerust contact 
met ons op.  
 
OBS Brookschole  

Adres: Larenseweg 44,  
7475 PW Markelo  
Tel: (0547) 362723  
E-mail: info@brookschole.nl  
Website: www.brookschole.nl  
Facebook: 

www.facebook.com/

obsbrookschole  

Luizencontrole Eerste week 

na vakantie 

ANWB Street-

wise 

09-09 

Startgesprek-

ken 

14-09 en  

15-09 

Leerlingraad-

verkiezingen 

16-09 

Schoolfotograaf 17-09 

Kraanwaterdag 23-09 

KIinderpostze-

gelactie 

23-09 t/m 

30-09 

Kinderboeken-

week 

30-09 t/m 

08-10 

Belangrijke data Kinderpostzegels 

Op woensdag 23 september start de Kinderpostzegelactie. De boven-
bouw doet ook dit jaar wee meer. Dat betekent dat ze die dag om 12.00 
uur vrij zijn. Dit jaar staan de kinderpostzegels in het teken van Nijntje: 
Nijntje is jarig. Het konijntje, in 1955 getekend door Dick Bruna, is 65 
jaar geworden. Sinds de oprichting van de stichting zet Kinderpostze-
gels zich in voor kwetsbare kinderen die om wat voor reden dan ook in 
onveilige situaties terecht zijn gekomen. Ruim 90.000 kinderen in ons 
land leven in een benarde thuissituatie. Door de coronacrisis is de situa-
tie voor deze groep kinderen, die nu noodgedwongen meer thuis zijn, 
nog schrijnender geworden. Daar-
om is het thema van de kinderpost-
zegelactie dit jaar: Geef een veilig 
thuis. Met een jarige nijntje op de 
vrolijke kinderpostzegels wil de 
stichting een warm en prettig ge-
voel van veiligheid aan de kinderen 
geven.  
 
 

Kinderboekenweek 

De Kinderboekenweek start dit jaar op woensdag 30 september. Het 
thema luidt: ‘’En Toen?’’ We zullen deze week uiteraard feestelijk gaan 
openen en weer afsluiten op donderdag 8 oktober. Hierover binnenkort 
meer. 
 
 

Juf Anouk 

We hadden u al gezegd dat ook dit jaar juf Anouk, de onderwijsassistent, 
weer bij ons op school werkt. Ze is het hele schooljaar de volgende mo-
menten aanwezig: 
 
- Dinsdag van 12.00 uur tot 16.30 uur 
- Woensdag van 08.00 uur tot 14.30 uur 
- Donderdag van 08.00 uur tot 16.30 uur (stage voor de pabo) 
- Vrijdag van 08.00 uur tot 16.30 uur 
 
 

Nieuwe leerlingen 

We mogen na de zomerva-
kantie de volgende drie 
nieuwe leerlingen verwel-
komen: Owen van den Beld, 
Ian de Rudder en Jorick Slig-
man. We willen ze heel veel 
plezier wensen bij ons op 
school! 

 

 

 


