
nieuwsbrief
start schooljaar 2021-2022

Beste ouders,

Na een lange vakantie, gaan maandag 24 augustus de deuren weer open en gaat het
nieuwe schooljaar van start. Hopelijk heeft iedereen genoten van de vakantie. Leuke
dingen gedaan, lekker weggeweest of gewoon lekker uitgerust.
Afgelopen week hebben alle leerkrachten hard gewerkt om ervoor te zorgen dat alles
klaar is om te beginnen. Inmiddels is Confetti verhuisd naar de nieuwe locatie en
hebben wij intern verhuisd naar een aantal nieuwe lokalen. Wij hebben zin om weer
te starten.

Schoolgids / jaarkalender
In de bijlage vindt u de schoolgids en de jaarkalender, hierin staat alle informatie over
ontwikkelingen en organisatie van Het JongLeren voor schooljaar 2021-2022. Deze
informatie zal komende week ook op onze site ( www.hetjongleren.eu ) staan. Voor
nieuwe ouders wordt er ook een papieren versie uitgedeeld. Mochten andere ouders
ook interesse hebben in een papieren versie geef dit dan even aan bij de leerkracht.
U kunt dit ook via social schools  vragen.
De jaarkalender wordt in de eerste week van het nieuwe schooljaar aan iedereen
uitgedeeld.

http://www.hetjongleren.eu


Start nieuw schooljaar / eerste schooldag.

In de laatste nieuwsbrief van schooljaar 2020-2021 had ik
aangegeven dat indien mogelijk de ouders van de groepen
1 t/m 4 in de ochtend mee konden lopen met hun kinderen
naar de groepen. Dit kan helaas niet doorgaan. De corona
regels vertellen ons dat er nog steeds een afstand
gehanteerd moet worden van 1 ½ meter tussen volwassenen. Dit kunnen wij niet
garanderen met zulke aantallen volwassenen in onze smalle gangen. Dus wat dat
betreft blijft de situatie voorlopig hetzelfde als vorig schooljaar.
Toch willen we de leerlingen op de eerste schooldag hartelijker ontvangen dan alleen
de schooldeuren te openen. Vanaf 08:15 zullen de leerkrachten van alle groepen
beneden op het schoolplein de leerlingen ontvangen. De poorten van het schoolplein
zullen openstaan en ouders kunnen even meelopen naar de leerkracht van de
desbetreffende groep. Om 10 voor half 9 zullen de leerkrachten dan met hun groep
naar binnen gaan.

Corona situatie / regels
Gezien de corona-ontwikkelingen van de afgelopen periode zien wij ons genoodzaakt
om een aantal regels die wij het vorig schooljaar hadden te continueren bij de start
van schooljaar 2021-2022. Dit doen wij om een zo veilig mogelijke omgeving te
creëren voor de leerlingen, leerkrachten en anderen binnen de school.
Het “protocol onderwijs op het JongLeren start schooljaar 2021-2022” is afgeleid van
het protocol van afgelopen schooljaar. Hieronder enkele belangrijke zaken uit dit
protocol. Het volledige protocol zit in de bijlage.

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 de
gezondheidscheck.
• Tussen leerlingen onderling én tot 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 om 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.
In dit protocol staat meer specifieke informatie over afspraken en regels voor het
JongLeren voor de periode komende periode.



Versoepeling in het coronabeleid
De huidige preventieve maatregelen, het beleid voor bron- en contactonderzoek
(BCO) voor de  kinderopvang en het primair onderwijs (PO) én het beleid voor
neusverkouden kinderen blijven. Klassen gaan nog steeds in quarantaine bij een
besmetting in een groep. Alleen kinderen die als immuun gelden, hoeven niet in
quarantaine en krijgen geen testadvies. Immuun zijn kinderen die in de  afgelopen
6 maanden corona hebben gehad.

Voor personeel
1,5 meter afstand houden tussen onderwijspersoneel onderling blijft de norm. Ook
blijft voor uw  personeel het advies om preventief te testen. Uw personeel neemt
twee keer per week preventief een  zelftest af. Zo helpen ze mee om een
coronabesmetting snel op te sporen. Alleen immuun personeel  hoeft dit nu niet te
doen. Iemand is immuun:

• Vanaf 14 dagen na de tweede prik met AstraZeneca, Pfizer of Moderna.
• Vanaf 14 dagen na de eerste prik (met een vaccin gebruikt in Nederland)

na een bevestigde  coronabesmetting.
• Vanaf 28 dagen na de eerste prik met het vaccin van Janssen.
• Als die minder dan 6 maanden geleden corona heeft gehad. Dit geldt ook voor
kinderen.

Personeel dat aan één van deze voorwaarden voldoet, krijgt geen
quarantaineadvies bij contact met  een positief getest persoon. Goed om te
weten: vraag vanwege de AVG-wet niet naar de  vaccinatiestatus van uw
personeel. Bekijk meer over zelftesten voor onderwijspersoneel.



Wanneer er aanleiding is voor wijzigingen / versoepelingen doen wij dat zo snel
mogelijk en delen wij dat met u. Een aantal afspraken zijn net als voorheen,
vastgesteld in samenspraak met De Gazelle.

In de bijlage van deze nieuwsbrief staat ook het “Protocol onderwijs op het JongLeren
start nieuw schooljaar 2021-2022”
Gewijzigde schooltijden

Onze schooltijden voor komend schooljaar zijn gewijzigd ten opzichte van afgelopen
schooljaar. We kiezen ervoor om nog wel een gespreide inloop te hebben met
Gazelle.

Dit betekent voor Het JongLeren:
Maandag / Dinsdag / Donderdag * 8:25 uur - 14:40 uur
Woensdag / Vrijdag * 8:25 uur - 12:25 uur
Voor het JongLeren gaan de deuren open om 08:15 en starten de lessen om 08:25.

Nieuwe leerkrachten
Op het einde van het vorig schooljaar hebben drie leerkrachten onze schoolverlaten.
Inmiddels zijn twee vacatures ingevuld door Marlies Langenbach en Ilse Neefs.
Marlies is groepsleerkracht in groep 1-2A en Ilse zorgt voor ondersteunende
werkzaamheden. Voor de functie van Jozien is er nog geen geschikte kandidaat
gevonden. Hier zijn we nog druk mee bezig.

Groepsbezetting 2021-2022

Groep Leerkracht(en)

1/2 A Marlies; maandag-dinsdag-donderdag-vrijdag.
Femke: woensdag

1/2 B Femke; maandag-dinsdag.
Priska; woensdag-donderdag-vrijdag.

1/2 C Marieke; maandag-dinsdag-vrijdag.
Simone; woensdag-donderdag

1/2 D Mariska; hele week.

3 A Ingrid; maandag-dinsdag-woensdag.
Tamara; donderdag-vrijdag.

3 B Elles; maandag-woensdag-donderdag-vrijdag.
Marre; dinsdag.

4 A Linda; hele week.

4 B Saskia; hele week.

5 A Leonie; maandag-dinsdag.
Kevin; woensdag-donderdag-vrijdag.

5 B Sanne; hele week.



6 Karin; hele week.

6/7 Danielle; hele week.

7 Esther; hele week.

8 Maarten; hele week.

Tot zover onze toch nog wel uitgebreide eerste nieuwsbrief.
Fijn weekend en tot maandag.

Met vriendelijke groet,
Jack van der Beek

Ps. niet vergeten om de bijlage goed door te lezen.
In de bijlage:

● schoolgids 2021-2022
● jaarkalender 2021-2022
● protocol basisonderwijs aug 2021
● beslisboom 0 t/m groep 8


