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Een nieuw schooljaar 

De zomervakantie is bijna voorbij. Hopelijk heeft 
iedereen in deze periode goed kunnen uitrusten van 
een veelbewogen schooljaar 2020-2021. Voor ons 
staat het nieuwe schooljaar.  
Nog steeds zal COVID-19 van invloed zijn op de 
maatschappij en dus ook op Het Kleurenlint.  
Met deze extra nieuwsbrief brengen wij aantal 
onderwerpen onder uw aandacht ter ondersteuning 
van de start van het nieuwe schooljaar. 

Kim Rietveld 

Start van het nieuwe schooljaar 
Op 13 augustus heeft het kabinet bekend gemaakt 
dat de huidige coronamaatregelen zoals deze voor 
de zomervakantie golden grotendeels van kracht 
blijven bij de start van het nieuwe schooljaar.  
De leerlingen kunnen zonder beperkingen naar 
school. Medewerkers houden ten minste tot 20 
september 1,5 meter afstand tot elkaar. 

“Snottebellenbeleid” 
Per 12 juli is het zogenaamd 'snottebellenbeleid' 
gewijzigd. Kinderen van 0 t/m 12 jaar mogen met 
lichte verkoudheidsklachten (loopneus, 
neusverkouden, niezen en/of keelpijn) weer naar 
school. Hier geldt: bij twijfel blijf je thuis. Om te 
bepalen of een leerling met lichte 
verkoudheidsklachten wel of niet naar school kan 
komen, kan gebruik worden gemaakt van de 

beslisboom(zie bijlage). 
Voor nu zijn de voornaamste veranderingen in de 
protocollen:  

- Advies voor mondkapje bij externen als geen 
1,5 meter afstand gehouden kan worden. 

- Huisgenoten van neusverkouden personen 
of personen met koorts/benauwdheid hoeven 
niet meer thuis te blijven. Dit geldt al langer 
maar stond nog niet overal goed in de 
protocollen. 

Informatiemiddag 
Helaas is het, met het oog op de huidige corona 
maatregelen, niet mogelijk een fysieke 
informatiemiddag te organiseren.  
De leerkrachten zullen u daarom op 22 september 
digitaal aan u voorstellen en informeren over het 
komende schooljaar. 

Startgesprekken 
De startgesprekken kunnen dit gelukkig wel op 
school plaatsvinden! Wij vragen u echter wel zich aan 
de tijd en de geldende regels te houden.  
 
Bent u verkouden, of spreekt u de leerkracht liever 
digitaal? Neem contact op met de leerkracht, dan kan 
er een passend moment afgesproken worden. 

Kijkavond Kinderboekenweek 
Wij verwachten dat deze kijkavond, in zijn huidige 
vorm, geen doorgang kan vinden. De leerkrachten en 
leerlingen zullen een andere manier gaan bedenken 
om de Kinderboekenweek aan u te kunnen 
presenteren. Hierover zal u op een later moment 
door de leerkracht worden geïnformeer  

 
Agenda september 
 

Wk 37 School op SEEF week 

22 Informatiemiddag (zie mededelingen) 

Wk 39 Startgesprekken 

 
Jaarplanning 2021-2022 

Op onze website staat een overzicht van de 
belangrijke data voor dit schooljaar. 
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