
  Nieuwsbrief 
 

Voorstellen juf Eline: 
Beste ouders,  
Graag wil ik me even voorstellen.  
Mijn naam is Eline Bel. Ik ben 22 jaar oud en ik kom uit Reusel. Sinds maart  
ben ik de leerkracht van groep 5. Ik werk 5 dagen in de week. Naast mijn  
werk als leerkracht basisonderwijs geef ik dansles aan kinderen. In mijn  
vrije tijd ga ik fitnessen en spreek ik graag af met vriendinnen. Samen met  
groep 5 gaan we er nog een fijn schooljaar van maken. Mocht u vragen hebben hoor ik het graag. U 
kunt mij bereiken via Parro of via e-mail: e.bel@veldvest.nl. 
 
Met vriendelijke groet,                                 
 
Eline Bel  

Brengen en halen: 
De reguliere schooltijden worden gehanteerd. Iedere ochtend starten de lessen om 8.30u.  
 
• Het is niet toegestaan om met meer dan 1 begeleider uw kind(eren) uit groep 1-2 af te komen 

zetten of op te halen op het schoolplein.  
 

• Via de grote poort het schoolplein op en via het kleine poortje en het veld het schoolplein 
verlaten.  

 
• Leerlingen van de hogere groepen 5, 6, 7 en 8 worden verzocht zelfstandig naar school te komen. 

Zij gebruiken de grote poort en houden zich aan de looproute. 
 
• Leerlingen uit de groepen 3 en 4 worden verzocht ook zelfstandig via het schoolplein of via het 

voetpad over het veld naar het bijgebouw te lopen.  
 
• Aan ouders wordt verzocht tijdens het brengen en halen een mondmasker te dragen. Ouders 

houden te allen tijde afstand van andere ouders. 
 
• Alle leerlingen komen tussen 8.15u en 8.30 u naar school en gaan meteen zelfstandig naar 

binnen. Ouders van de kleutergroepen zetten de kinderen af en verlaten direct de speelplaats via 
de kleine poort en het looppad langs het veld.  

 
• Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling om voor 8.15u op het schoolplein te komen. 
 
• We verzoeken ouders zoveel mogelijk op het Kerkplein te parkeren. 
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Oversteken: 
Wij zijn blij dat brigadiers, ouders en leerlingen uit groep 8,  een heel jaar lang op een vaste dag het 
oversteken begeleiden. Hierdoor kan het oversteken veilig gebeuren. 
Het verzoek nogmaals om gebruik maken van de veilige oversteek!    
 

 
 

 
ANWB Streetwise: 
Op 25 maart komt er een spannend verkeersprogramma bij ons op school. ANWB Streetwise leert 
alle kinderen van de basisschool door het oefenen met praktijksituaties beter om te gaan met het 
huidige verkeer.  
 
Let op: De Boonberg wordt op 25 maart vanaf 7.30 – 12.30 uur afgesloten voor verkeer. U kunt 
geen gebruik maken van de parkeervakken.  
 
ANWB Streetwise bestaat uit 4 onderdelen: 
 

- Bij Toet toet leren de groepen 1 en 2 in de speelzaal verkeersgeluiden herkennen en oefenen 
het veilig oversteken. Daarnaast wordt geoefend met de autogordel in combinatie met het 
kinderzitje.  

 
- Tijdens Blik en klik leren de groepen 3 en 4 in de grote zaal van D’ouwe school over veilig 

oversteken. Het belang van het dragen van de veiligheidsgordel en gebruik van een 
kinderzitje in de auto wordt geoefend met een spannende gele elektroauto.  

 
- Hallo auto leren de groepen 5 en 6 in de Boonberg over de remweg van een auto en de 

invloed van reactietijd op die remweg. Ze nemen zelf plaats op de bijrijdersstoel van een 
ANWB lesauto en mogen zelf remmen. Ook het belang van het dragen van een 
veiligheidsgordel en een stoelverhoger komt in deze les aan bod. 
Let op: de Boonberg wordt op 25 maart vanaf 7.30 uur tot 12.30 uur afgesloten voor verkeer.  

 
- Bij Trapvaardig tenslotte trainen de groepen 7 en 8 op het schoolplein in praktische 

fietsvaardigheid. Er wordt gefietst over een uitdagend parcours en ze trainen moeilijke 
manoeuvres. Ook rijden ze met een zware rugzak op. Zodat ze straks beter voorbereid zijn op 
het zelfstandig fietsen naar de middelbare school. 
De kinderen moeten een fiets meenemen om mee te kunnen doen aan deze activiteit.  

 

 
 
 



Corona maatregelen: 
We gaan alweer een aantal weken naar school. We zijn erg blij dat we nog geen groepen in 
quarantaine hebben gehad. Samen moeten we de regels zo goed mogelijk in acht houden om dit ook 
te voorkomen. Voor de start na de lockdown zijn de onderstaande regels en afspraken gedeeld. 
 
Het is en blijft belangrijk dat we met elkaar zorgdragen voor een veilige omgeving. Er zijn steeds 
enkele leerlingen thuis uit voorzorg als een van de ouders klachten heeft. Bij een positieve test van 
een ouder blijven de kinderen ook thuis in quarantaine. Bij een positieve test in een gezin is er altijd 
contact met de GGD om te bepalen of de school andere maatregelen moet treffen. Tot nu toe is dit - 
gelukkig-  nog niet het geval geweest om aanvullende maatregelen te treffen.  
 
We zien in de omgeving dat kinderen ook steeds meer positief getest worden. Dit zijn kinderen met 
klachten, maar ook kinderen zonder klachten.   
 
Het is en blijft belangrijk dat kinderen met verkoudheidsklachten thuis blijven. Bij twijfel graag 
contact opnemen met de leerkracht en/of de directie. 
 
Het protocol RIVM voor het basisonderwijs is aangepast naar aanleiding van het laatste 
servicedocument van OCW.  
Voor kinderen van 4-12 jaar die naar het primair onderwijs** gaan, is het thuisblijf- en testbeleid 
vanaf 8 februari aangepast en gelijkgetrokken met dat voor oudere kinderen in het voortgezet 
onderwijs en volwassenen.  
Bij verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn) en met alle klachten 
passend bij COVID-19 moeten kinderen thuisblijven en getest worden.  
 
Kinderen tot en met de basisschoolleeftijd mogen naar de basisschool:  
• als ze af en toe hoesten; 
 • met bekende chronische luchtwegklachten, astma of hooikoorts zonder koorts of benauwdheid.  
 
Zij moeten thuisblijven als:  
• het kind verkoudheidsklachten heeft (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn); • het 
kind naast verkoudheidsklachten ook koorts heeft en/of benauwd is en/of (meer dan incidenteel) 
hoest.  
• als zij getest gaan worden en/of in afwachting zijn van het testresultaat; • het kind een contact is 
van een patiënt met een bevestigde COVID-19 infectie;  
• het kind bij iemand in huis woont die, naast milde klachten die passen bij COVID-19, ook koorts 
heeft en/of benauwd is.  
Dan geldt: iedereen in het huis blijft thuis totdat die persoon een negatieve testuitslag heeft; • het 
kind een huisgenoot is van iemand met een bevestigde COVID-19 infectie. Het kind blijft thuis 
gedurende de quarantaineperiode. Als het kind geen klachten ontwikkelt tijdens deze periode mag 
het kind daarna weer naar school. Een kind met milde klachten dat niet is getest, mag weer naar 
school als het 24 uur volledig klachtenvrij is. Kinderen die na 7 dagen nog steeds dezelfde milde 
klachten hebben, morgen ook weer naar school. 

Agenda: 

- Donderdag 25 maart: ANWB streetwise 

- Vrijdag 26 maart: 2e rapport naar huis 

- Vrijdag 2 april : paaseieren zoeken i.s.m. stichting jeugdbelangen 

- Maandag 5 april: 1e paasdag, alle leerlingen vrij 


