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Welkom in het nieuwe schooljaar op De Duykeldam 
 
 
Geachte ouders, verzorgers, 
In deze nieuwsbrief vindt u informatie over: informatieavonden; personeel; protocol basisonderwijs; 
klasseplan; agenda augustus- september 
 
 
Informatievonden 
30 en 31 augustus zijn de informatieavonden. We willen u graag op school verwelkomen. 
We vragen dan van u dat u zich bij de ingang van de school registreert, uw handen desinfecteert en 
een mondkapje draagt. In de klas, als u zit, mag het mondkapje af. In de klas houden we 1,5 meter 
afstand van elkaar.  
 



        Als het gaat om een veilig leerklimaat                                   
 

 

Protocol Basisonderwijs 18 augustus 
Scholen hanteren de RIVM-richtlijnen. Specifiek zijn de volgende maatregelen van kracht: 
 • Blijf thuis bij klachten passend bij COVID-19. Bij twijfel: blijf thuis. Al het (onderwijs)personeel, alle 
leerlingen en andere aanwezigen in of bij de school moeten volledig klachtenvrij zijn en anders 
thuisblijven.  
• Medewerkers doen dagelijks voor aanvang van hun werkzaamheden de gezondheidscheck.  
• Tussen leerlingen onderling én tussen leerlingen en volwassenen hoeft geen 1,5 meter afstand 
bewaard te worden.  
• Tussen alle volwassenen moet onderling 1,5 meter afstand bewaard worden.  
 • Mondkapjes worden gebruikt waar het niet altijd lukt on 1,5 meter afstand te houden (zoals op de 
gangen).  
• Scholen melden zich bij de GGD wanneer er sprake is van één of meer bevestigde besmettingen met 
COVID-19 als zij daarover nog niet door de GGD zijn benaderd.  
• De GGD voert bron- en contactonderzoek uit. Zie: lci.rivm.nl/ Handreiking-contact-en-
uitbraakonderzoek-kinderen. 
 
Klasseplan 
Wij gaan dit jaar in de groepen 7 en 8 werken met een nieuwe vorm van de weektaak: Klasseplan. Het 
maken van de weektaak wordt voor de leerkracht nog meer digitaal, voor de kinderen is de weektaak 
op papier of digitaal. Het grote verschil met de weektaak van nu is dat het werk er per dag op staat. 
Dit is voor kinderen wat overzichtelijker. Ze kunnen het ook afkleuren (vooraan) en zelf beoordelen 
hoe het is gegaan (sterretjes achteraan). Daarnaast hebben ze werk dat ze zelf nog moeten inplannen 
en kunnen ze het doel waaraan ze werken op de weektaak zetten. 
Het wekelijkse evalueren blijft natuurlijk erop staan. Hoe is het gegaan deze week, heb ik gewerkt aan 
mijn doel, is mijn werk af, wat kan/moet ik volgende week anders doen? 
 
 
 
 

 
 
                                                                                                                                             
AGENDA 
 
30 augustus 
Informatieavond 
19.30 uur groep 1-2 
20.30 uur groep 3-4 
 
31 augustus 
Informatieavond 
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19.30 uur groep 5-6 
20.30 uur groep 7-8 
 
2 september 
Studiemiddag team 
12.00 uur Leerlingen zijn vrij 
 
3 september  
Schoolreisje groep 1-6 
 
6-7-8 September 
Kamp groep 8 
 
9 september 
Leerlingen groep 8 zijn vrij 
9.00 uur koffie-uurtje voor ouders 
 
9-10 September 
Kamp groep 7      
 
17 september 
11.15-12.00 uur maandviering groep 1-2-4 
 
24 september  
Peuterochtend 
 
29 september 
studiemiddag team 
12.00 uur leerlingen zijn vrij 
 
 
 

Met vriendelijke groet, 
Team OBS De Duykeldam  

 
 

 


