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Geachte ouders/ verzorgers, 

 
Afgelopen week zijn wij als team weer begonnen. De 
klassen zijn ingericht, er is ontzettend veel 
opgeruimd, de nodige voorbereidingen zijn getroffen 
en er is overleg gevoerd over hoe we vanaf volgende 
week maandag weer een goede start kunnen maken. 
Echter ook komend schooljaar zal het weer anders 
gaan.  
 

• Afscheid juf Hilleen 

Juf Hilleen heeft een andere baan. Ze heeft enorm 
genoten van haar werkzaamheden op De Wegwijzer 
en zou ook het nieuwe schooljaar zich voor de volle 
100% hebben ingezet maar er deed zich een mooie 
kans voor. Heel erg jammer voor ons en de 
leerlingen. We zullen ondertussen op zoek moeten 
naar een leerkracht voor groep 7/8. 

 

• Juf Esther 

Juf Esther zal de komende periode ivm 
ziekenhuisbezoek wat vaker afwezig zijn. Helemaal 
niet fijn voor haar en ook niet prettig om zo het 
schooljaar te beginnen.  
Meester Mans en andere leerkrachten zullen haar 
dan vervangen in groep ¾. 

 

• Corona 
Helaas hebben we nog steeds te maken met Corona 
maatregelen. 
Het thuisblijf- en testbeleid is voor alle kinderen van 0-
12 jaar gelijkgetrokken.  
Het zogenaamde ‘snottebellenbeleid’ zoals dat gold 
voor kinderen van 0-4 jaar, geldt vanaf heden voor 
alle kinderen van 0-12 jaar.  
Kinderen met verkoudheidsklachten (zoals loopneus, 
neusverkoudheid, niezen en keelpijn) mogen vanaf 12 
juli 2021 weer gewoon naar school. Zij blijven wel 
thuis bij koorts, benauwdheid of veel hoesten (en/of 
bij meervoudige klachten).  
En ook hier geldt: bij twijfel blijf je thuis. 

  
Volwassenen moeten nog altijd 1,5 meter afstand van 
elkaar houden. Daarom blijft de regel 'geen ouders in 
de school' voorlopig gehandhaafd. Op afspraak 
mogen ouders wel op school komen. Eigenlijk zal De 
Wegwijzer de procedures van voor de zomervakantie, 
ook na de zomervakantie voortzetten.   
De leerkrachten zullen verdere informatie geven 
mocht er op klas, groep of leerlingniveau wijzigingen 
zijn. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

▪ Beslisboom 
In de bijlage de nieuwste versie van de 
beslisboom. Indien u twijfelt over wel of 
niet naar school mogen, dan is dit een 
handige manier om te checken. Net als 
vorig schooljaar zullen we hier 
verantwoord en met de menselijke 
maat naar handelen.                                                                                                                                          
                                                                                                                                      
We kijken er enorm naar uit om alle 
leerlingen en ouders, volgende week 
maandag 23 augustus, weer te zien. 

Samen gaan we er weer iets moois van 
van maken!!! 

 

 

 

Hartelijke groet 

Team CBS De Wegwijzer 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 



                                                          


