
Beste ouder(s) of verzorger(s), 
 
Graag willen wij u informeren over de start van het nieuwe schooljaar.  
 
Jaaropening geannuleerd 
Doordat Covid-19 toch weer oplaait, willen wij extra voorzichtig zijn.  
Daarom zijn wij genoodzaakt om de jaaropening (helaas) zonder ouders te houden. 
 
Verder omtrent Covid-19 het volgende: 

 RIVM richtlijnen blijven onverminderd gelden op onze school 
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19 

 Tussen leerlingen onderling hoeft geen 1,5meter afstand bewaard te worden. Ook 
niet tussen personeelsleden en kinderen. 

 Ouders mogen niet op het plein en in de school komen.  

 Ouders zijn wel op afspraak welkom op school, mits zij geen RIVM klachten hebben 
en 1,5 meter afstand bewaren tot andere volwassenen 

 De afspraken met betrekking tot de hygiënemaatregelen blijven gehandhaafd 

 Pauzes zijn niet meer apart. Gewoon om 10.30u en 12.30u 

 Er wordt voor voldoende ventilatie in de klassen gezorgd 

 Uitdelen met verjaardagen mag, maar alleen verpakt 
 
Brengen en halen van uw kind(eren) blijft  in 2 groepen: 
Achternamen startend met A t/m L               8.25-8.35u brengen       14.50u halen      
Woensdags                8.25-8.35u brengen       12.20 u halen    
Achternamen startend met groep M t/m Z         8.35-8.45u brengen       15.00u halen 
Woensdags                                                                8.35-8.45 u brengen      12.30u halen 
 

 Leerlingen gaan meteen naar de klassen 

 Leerlingen worden door maximaal één volwassene gebracht en opgehaald.  

 Ouders zetten de leerlingen af bij school.  

 Indien mogelijk kinderen zelfstandig op de fiets naar school laten komen.  

 Voorkeur om af te zetten bij de Kiss en Ride plek. Niet keren bij de brigadiers! 
Daar zal een leerkracht staan om te helpen met uitstappen (i.v.m.kinderslot) en oversteken. 
Of u parkeert in een van de parkeervakken en laat uw kind vanaf de parkeerplaats naar 
school lopen. 

 De kinderen gaan na schooltijd direct naar huis of naar de BSO 

 Dringende oproep aan u om graag buiten de poort ook 1.5 meter afstand te 
bewaren 

 
Geen zieke leerlingen + leerkrachten op school 

 Heeft een kind griepklachten (neusverkouden, hoesten, niezen, koorts boven 38C), dan mag 
het kind niet naar school komen!  

 Een leerling blijft ook thuis, wanneer iemand in het huishouden van het kind koorts boven de 
38C en/of benauwdheidsklachten heeft. Zie ook het protocol van het RIVM: lci.rivm.nl 

 Wanneer een leerling gedurende de dag corona gerelateerde klachten ontwikkelt, gaat het 
kind naar huis. 

 Zorgt u a.u.b. dat u altijd telefonisch bereikbaar bent. 

 Leerkrachten die ziek worden, blijven ook thuis. Wij zullen proberen om vervanging te 
regelen, maar als dit niet mogelijk is, zullen er aanpassingen nodig zijn.  
Wij vragen voor uw begrip. 

https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19


 
Vragen of opmerkingen 
Mochten er vragen of opmerkingen zijn, dan is vanzelfsprekend  contact via de app of e-mail of 
telefoon op alle werkdagen mogelijk.  
Nog even alle mail adressen op een rijtje:  
email: peter@gbbenjamin.nl 
email: willem@gbbenjamin.nl  
email: Estherdekoning@gbbenjamin.nl  
email: marleen@gbbenjamin.nl  
email: diana@gbbenjamin.nl  
email: danielle@gbbenjamin.nl  
email: loes@gbbenjamin.nl  
email: gerte@gbbenjamin.nl  
email: kimspoelstra@gbbenjamin.nl  
email: esther@gbbenjamin.nl 

 

Startgesprekken:  
Aan het begin van het schooljaar vinden er altijd startgesprekken plaats.  
De leraar zal een mail aan alle ouders van de groep sturen, zodat u een voorkeursdag kunt 
opgeven. 
Deze mail zal u aan het begin van de week ontvangen, wij willen u vragen om uiterlijk voor 
vrijdag 28 augustus daarop te antwoorden.  
 
Gym en zwemmen 
Er zal weer in de gymzaal gegymd worden, even als het zwemmen in het zwembad. 
Alle kinderen moeten op dinsdag gymkleren mee nemen. De leerlingen van groep 4 moeten 
op vrijdag de zwemkleren meenemen. 
 
Infoavond 
Normaal gesproken worden er aan het begin van het schooljaar infoavonden gehouden. Deze zullen 
niet op de gebruikelijke manier plaatsvinden. Op welke manier wel, hoort u nog.  
 
Gods zegen voor u allen. 
 
Namens het onderwijsteam, 
 
Gerte Offeringa 
directeur GB Benjamin 
 
Koolweg 9 
6446 TM Brunssum 
045-5216561 
06 235 155 76 
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