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Corona maatregelen 
Graag willen we duidelijkheid verschaffen over de afspraken die gelden voor verkouden kinderen. We 
hanteren verschillende regels voor de leerlingen in groep 1 en 2 en voor de leerlingen in groep 3 t/m 8. In 
de bijlage delen we twee beslisbomen die gemaakt zijn door BOinK in samenwerking met AJN 
Jeugdartsen Nederland en het RIVM. De beslisboom 0 t/m 6 jaar geldt voor groep 1 en 2 (geldt ook voor 
oudere kinderen in groep 2; groep is leidend). De beslisboom 7 t/m 12 jaar is voor groep 3 t/m 8.  
 
Met het team zijn we de plannen en afspraken aan het maken op welke manier we onderwijs kunnen 
geven als een kind langere tijd thuis moet zijn (bijvoorbeeld omdat de ouder positief getest is), maar ook 
hoe we de klassen op kunnen vangen op het moment dat er een leerkracht getest moet worden.  
 
Maandag vergaderen we daarover en in de volgende nieuwsbrief  informeren we u daarover.  

 
Aanpassingen verkeer 
Helaas gaat het halen om 14:00 uur nog niet veilig genoeg. We benadrukken dat de kinderen uit 
Groenekan zo veel mogelijk met de fiets of lopend moeten komen. Indien u genoodzaakt bent toch met 
de auto te komen, kunt u deze in de vakken op het plein parkeren. Hier zijn slechts een beperkt aantal 
plekken. Als deze vol zijn, vragen wij u te parkeren op de Kastanjelaan of Copijnlaan.  
 
Om het veiliger te maken gaan we het halen anders organiseren. We willen vragen of alle ouders op het 
schoolplein komen om de kinderen op te halen. U kunt op het kunstgras, de tegels naast de school of op 
de kiss & ride staan om uw kind op te halen. Wilt u dus niet meer op de Versteeglaan staan? Daar is het 
te gevaarlijk met auto’s, fietsen en kinderen die oversteken. 
De kinderen kunnen hun speelafspraak dan op het plein regelen. Wilt u er als ouder voor zorgen dat u 
1,5 meter afstand houdt? 
 
We volgen het landelijke protocol richtlijnen basisschool (van 1 september): “Na school gaat iedereen 
direct naar huis of de BSO”. De kinderen kunnen helaas  niet op het schoolplein spelen. Om dit goed te 
kunnen doen hebben we alle hulp van ouders, oppassen, opa’s en oma’s nodig die de kinderen op 
komen halen. Alvast dank.  



Startgesprekken groep 3 t/m 8 
Op vrijdag 11 september (na school) zetten de leerkrachten van groep 3 t/m 8 de gesprekkenplanner voor 
de startgesprekken open. Omgekeerde 10-minutengesprekken zijn gesprekken waarbij de ouder aan de 
leerkracht vertelt over het kind. U kent uw kind natuurlijk het allerbeste, en wij zijn erg benieuwd naar wat 
u over uw kind zult vertellen. 
 
De gesprekken vinden plaats tussen maandag 14 en vrijdag 25 september. Met het team hebben we 
afgesproken dat de gesprekken zoveel mogelijk ‘s middags plaatsvinden. We realiseren ons dat er een 
aantal ouders zijn die overdag niet kunnen, vandaar dat we ook één avond aanbieden.  
In verband met de Corona maatregelen kan er één ouder mee naar het gesprek, zodat we genoeg 
afstand kunnen houden in de school.  
 
In de bijlagen hebben we twee formulieren toegevoegd. We willen graag dat u het formulier ‘Ouders 
vragenlijst’ mee neemt naar het startgesprek.  
De kinderen van groep 6, 7 en 8 verwachten we bij de startgesprekken. Zij vullen van te voren het 
formulier “Leerling formulier”in.  
 
Toestemming gebruik foto’s 
Onder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) heeft De Nijepoort toestemming nodig 
voor het publiceren van beeldmateriaal van jullie kind(eren). Bovendien moeten we kunnen aantonen dat 
er toestemming is van de ouders van de leerlingen.  
Binnen het platform van Social Schools kan deze voorkeur aangegeven worden. In ons geval gaat het om 
het gebruik van beeldmateriaal binnen de beschermde omgeving van Social Schools, de website van 
school en eventueel social media. Van groot belang dus dat het goed geregeld is!  
Via de volgende link is een uitleg te vinden hoe dit in te stellen is. 
Het is altijd mogelijk de voorkeuren weer aan te passen.  
Veel informatie over de AVG is ook te vinden op de website van De Nijepoort. Uiteraard kunt u daarvoor 
ook altijd bij mij terecht. 
 
Theo Schaafsma. 
tschaafsma@nijepoort.nl  
 
 
Schoolgids en schoolplan 
Op de website van de school kunt u de schoolgids 2020-2021 
https://www.nijepoort.nl/praktisch/schoolgids/  en het schoolplan 2020-2024 
https://www.nijepoort.nl/praktisch/downloads/ bekijken.  
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