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Geachte ouders en/of verzorgers, 
 
Op maandag 30 augustus starten we het nieuwe schooljaar 2021-2022. Voor het eerst beginnen we 
dan als “IKC” De Bron: basisschool en kinderopvang (PSZ- BSO). We werken daarbij vanuit een 
gezamenlijke visie. Vanuit veiligheid en vertrouwen komt een kind tot leren. Hierdoor kan er 
vroegtijdig worden ingespeeld op de ontwikkelingsbehoefte van ieder kind. We ontwikkelen een 
gezamenlijke pedagogische en educatieve visie en er is één (gezamenlijke) aansturing op het “IKC”.  
 

Vandaag hebben we als team De Bron de opening van het schooljaar gehouden en daarna de 
startvergadering en allerlei overleggen etc. We zijn er klaar voor en hebben er zin in! Prachtig toch 
om de kinderen maandag weer te mogen verwelkomen.  
 

De ouders en/of verzorgers van de peuterspeelzaal kunnen hun kinderen via een aangegeven 
looproute naar binnen brengen. Daarbij geldt dat volwassenen de 1,5 meter afstand moeten houden.  
Niet meer dan 5 ouders in het lokaal. U heeft de gelegenheid om een kort gesprekje te voeren met 
de leidster. De breng- en haaltijden van de peuterspeelzaal zijn: ‘s ochtends brengen van 8.30- 8.45 
uur  en halen van 12.15- 12.30 uur en ’s middags brengen tussen 13.00- 13.15uur en halen tussen 
16.45- 17.00 uur. 
 

Gezien de corona maatregelen en de 1,5 meter samenleving kunnen op maandag 30 augustus niet 
alle ouders met hun kinderen mee naar binnen. Als de bel gaat dan kunnen de ouders van de 
kinderen van de groepen 1 en 3 mee naar het lokaal van hun kind. De kinderen van de groepen 2 
worden door de ouders en/ of verzorgers gebracht tot aan de buitendeur van hun eigen lokaal. De 
kinderen van de groepen 1 komen binnen via het kleuterplein en de kinderen van de groepen 3 via 
de zij-ingang bij de plusklas.  
 

Kinderen van de groepen 4 t/m 8 verzamelen op het schoolplein bij de leerkracht en gaan na de bel 
van 8.25 uur met de leerkracht mee naar binnen. Kinderen gaan niet zelf naar binnen aangezien bij 
de start van het schooljaar leerkrachten staan ingeroosterd voor pleinwacht en de fietsenkelder.  
 

Voor de zomervakantie heeft u het supplement van de schoolgids 2021-2022 ontvangen. U vindt 
deze ook op de website. In het supplement staan de schooltijden, openingstijden en data van 
geplande activiteiten en vrije dagen.  Zijn er wijzigingen dan verneemt u dat via de Parro-app en/of 
het Spetternieuws.    
 

U krijgt op vrijdag 3 september een informatiebrief over de groep van uw kind. De informatiebrief 
van groep 1 wordt eerder verzonden, omdat veel van deze kinderen voor het eerst op school zitten. 
 
Op dinsdag 7 september stond het startfeest gepland. In verband met de nog geldende corona 
maatregelen kan het startfeest met de ouders helaas niet doorgaan.  
 

Wat de geplande informatieavond betreft het volgende: De informatieavond voor de A groepen 
wordt gehouden op de geplande donderdag 16 september en voor de B groepen op dinsdag 14 
september. Op die manier hebben we niet alle ouders tegelijk op dezelfde avond in school. Nadere 
info volgt nog.  
 
Alles D.V.  
Hartelijke groeten, 
Henk Drost 
basisschool De Bron Lunteren  
 


