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de ouders staat blauw aangegeven op de
plattegrond). Op deze manier kan iedereen
het goed zien.

Beste ouder(s), verzorger(s),
Nog even en dan is het zover...….Sint en de
Pieten komen op bezoek bij de Loofhut.

Wij verzoeken u op deze plekken en op de
rest van het schoolplein niet te roken.
Mocht u foto’s maken en/of willen filmen,
dan kan dit natuurlijk. Maar wilt u er wel
aan denken dat dit materiaal niet op social
media verspreidt mag worden (i.v.m. AVG
wet).

Na de aankomst gaan de kinderen samen
met de leerkracht naar binnen (kinderen
lopen met leerkracht, zonder ouders naar
binnen), daar ruimen zij hun spullen op en
gaan naar de middenruimte.
Om deze dag zo goed mogelijk te laten
verlopen vindt u in deze nieuwsbrief de
informatie over woensdag 5 december.
We starten deze dag met z'n allen buiten op
het schoolplein.
Elke groep heeft zijn eigen plek op het
schoolplein (zie bijlage, plek waar de klas
staat is in het wit aangegeven). Vanaf 08.20
uur staat de leerkracht van uw kind op deze
plek op het schoolplein.

De kinderen hoeven deze dag geen 10uurtje mee te nemen, dit wordt verzorgd
door de OR en door school.
Nog even alles op een rijtje:

Het is natuurlijk een feest voor de kinderen,
maar we snappen dat u als ouder ook
benieuwd bent. Daarom hebben we voor de
ouders/verzorgers plekken op het gras (o.a.
achter de kinderen) gereserveerd (plek voor
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 Vanaf 08.20 uur (uiterlijk 08.30)
verzamelen de kinderen zich op het
schoolplein bij de aangegeven plek
voor de groep.
 Ouders staan op het gras (in het
blauw aangegeven).
 Na ontvangst gaat de groep met de
leerkracht (zonder ouders) naar
binnen.
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10-uurtje wordt verzorgd door OR
en school.
 Lunch moeten de kinderen zelf
meenemen.
 Het schoolplein + gras is een
rookvrije omgeving.
 Denkt u aan de AVG – wet na het
maken van foto’s/ films; deze
mogen zonder toestemming niet op
social media staan.
We hopen op een geslaagde en gezellige
dag!
Mochten er nog vragen zijn, dan kunt u
terecht bij juf Marjolein H (Vogelnest) en juf
Marieke (Vlindertuin).

Als wij totaal geen vervanging hebben,
zullen we bekijken welke groep er naar huis
wordt gestuurd. Dit om de lasten voor u als
ouders te delen, maar ook om er voor te
zorgen dat kinderen toch onderwijstijd
ontvangen.
Het kan dus een keer voorkomen dat de
groep van uw kind naar huis wordt
gestuurd, terwijl de leerkracht van deze
groep niet ziek is. De leerkrachten worden
dan “gewisseld” en groepen die naar huis
worden gestuurd gerouleerd.

Met vriendelijke groet,
De Sinterklaascommissie

‘Hart voor onderwijs!’ ……….
Alleen met veel zieke en/ of afwezigen
leerkrachten is het lastig om kwalitatief
goed onderwijs te bieden. En dat is juist wat
wij wél willen: met hart voor onderwijs,
goed onderwijs bieden aan de kinderen op
De Loofhut!
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En dat is in deze tijd, een hele klus om te
realiseren. U heeft het misschien of beter
helaas, al een keer mogen ervaren dat wij
vragen uw kind thuis te houden als er een
leerkracht ziek is. In de mail die u dan
ontvangt schrijven wij niet altijd meer: “als
het u niet lukt om opvang te regelen, dan
vangen wij uw kind op”.
Het is voor ons namelijk niet haalbaar om
altijd opvang te bieden. De belasting van
extra kinderen in de groep wordt te groot
voor de leerkrachten en goed onderwijs
bieden lukt dan niet. De
verantwoordelijkheid en veiligheid over de
leerlingen kunnen wij niet meer
garanderen.

Natuurlijk zullen wij er alles aan doen om
vervanging te regelen en om het onderwijs
zoveel mogelijk goed te laten verlopen.
Team De Loofhut
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