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    Nieuwsbrief 

start schooljaar 02 september 2022 

 

Belangrijke data:   

05 september 2022  1ste schooldag 

08 september 2022  Nieuwsbrief 1 

26 september 2022  Informatie avond groepen 1 en 2 

27 september 2022  Informatie avond groepen 5 en 7 

28 september 2022  Informatie avond groepen 4 

03 oktober 2022  Informatie avond groepen 3 

04 oktober 2022  Informatie avond groepen 6 en 8 

 

Belangrijke data vindt u ook via Parro onder ‘agenda’ én op onze website: www.bsopdreef.nl 

  

 
 

Verder in deze Nieuwsbrief: 

 

1. Start schooljaar 2022-2023 

2. Opfrissen van de huidige corona-adviezen 

3. Halen en brengen 

4. Buitenschoolse opvang (BSO) 

5. Informatieavonden 

6. Parro 

7. Gymrooster 

8. Contact 

 

  

http://www.bsopdreef.nl/
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1. Start schooljaar 2022-2023 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

Na zes weken zomervakantie staat het nieuwe schooljaar voor de deur. Wij hopen 

dat u genoten heeft van de (zonnige) zomervakantie en zien uit naar de komst van 

alle leerlingen.  

Maandag 5 september a.s. verwachten wij alle leerlingen weer terug op school.  

Ook een heel hartelijk welkom aan onze nieuwe leerlingen. Wij hopen dat zij snel 

hun plekje zullen vinden bij ons op ‘Op Dreef’.  

 

In deze nieuwsbrief treft u praktische informatie aan voor de start van het nieuwe 

schooljaar.  

Onze algemene nieuwsbrief verschijnt eens per drie weken. Hierin wordt u op de 

hoogte gehouden van veelal praktische zaken, algemene school- en 

groepsgebonden activiteiten en over strategische ontwikkelingen. De nieuwsbrief 

wordt per e-mail verspreid en tevens op onze website geplaatst. Op onze website 

treft u ook de nieuwe schoolgids aan. Daar staat ook alle informatie in om het 

nieuwe schooljaar goed te beginnen.  

 

Via deze weg wensen wij iedereen alvast een heel fijn schooljaar toe!  

 

2. Opfrissen huidige corona-adviezen 

De algemene basisadviezen blijven gelden op scholen.  

Op dit moment zijn er geen aparte maatregelen voor scholen. Wel gelden nog steeds 

de algemene basisadviezen om verspreiding van het virus te beperken: 

 

 
 

• Was vaak je handen, hoest en nies in je elleboog, zorg voor voldoende 

ventilatie en haal een vaccin, booster of herhaalprik; 

• Bij klachten blijf je thuis en doe je een zelftest 
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o Bij een positieve zelftest ga je direct in isolatie, je hoeft je niet bij de 

GGD te laten testen.  

o Wanneer de uitslag van de zelftest negatief is, mag je weer naar school 

komen.  

• Voor kinderen die geen zelftest doen, geldt het volgende advies:  

o Blijf thuis tot je 24 uur volledig klachtenvrij bent, met een maximum 

van 7 dagen na de eerste dag van klachten.  

 

Zelftest blijft de norm, alleen bij uitzondering advies om te testen bij de GGD.  

Na een positieve zelftest ga je direct in isolatie, het is niet nodig om je bij de GGD te 

laten testen.  

 

De BOink beslisboom is een handig hulpmiddel om te bepalen of kinderen in isolatie 

dienen te gaan.  
 

 

3. Halen en brengen 

Zoals gebruikelijk zullen alle leerlingen zelfstandig het gebouw ingaan waar zij 

opgevangen zullen worden door de groepsleerkracht(en).  

Voor alle kinderen geldt de inlooptijd vanaf 8.20 u. tot 8.30 u. De leerkracht is 

aanwezig in de groep om de kinderen daar direct op te vangen. Uitzondering hierop 

is de eerste schooldag van een 4-jarige leerling. Ouder(s)/verzorger(s) mogen hun 

kind dan in de klas brengen. Aan het einde van de dag gaan de groepen onder 

leiding van de leerkracht naar buiten via de eigen in- uitgang.  
 

4. Buitenschoolse opvang (BSO) 

Wanneer uw kind(eren) naar de BSO gaat, verzoeken wij u om dit kenbaar te maken 

bij de leerkracht(en). Vriendelijk verzoek om aan te geven welke BSO het betreft en 

op welke dag(en) u deze opvang afneemt. In het geval van een afmelding wordt de 

leerkracht graag op de hoogte gebracht.  

 

5. Informatieavonden 

In de week van 26 september en 03 oktober a.s. staan er informatieavonden 

gepland.  

Via de eerste officiële nieuwsbrief van donderdag 8 september a.s. ontvangt u hier 

meer informatie over. 

 

https://www.bsopdreef.nl/upload/medialibrary/beslisboom_alle_leeftijden_boink_ajn_rivm__07072022.pdf
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6. Parro 

Naast de nieuwsbrief wordt u door de leerkracht(en) op de hoogte gebracht van 

informatie middels Parro. Ouders die al gebruik maakten van Parro zullen door de 

leerkracht(en) toegevoegd worden aan de nieuwe groep.  

Nieuwe ouders ontvangen per e-mail een verzoek om hun ParnasSys- account te 

activeren. Na het activeren van het account, kunnen zij inloggen. De groep is dan 

direct zichtbaar. 

Parro maakt gebruik van de mailadressen die bij ons in het administratiesysteem 

(ParnasSys) bekend zijn. In het geval dat uw mailadres gewijzigd is, is het van groot 

belang dat u dit zo spoedig mogelijk doorgeeft aan: opdreef@veldvest.nl 

 

7. Gymrooster 

Op de website, onder het kopje praktische zaken, treft u het gymrooster aan voor 

het schooljaar 2022-2023. 

 

8. Contact 

Mocht u contact willen opnemen met de leerkracht, het aansturingsteam of de 

directeur dan treft u hun mailadressen aan op onze website. Voor administratieve 

vragen kunt u mailen naar: opdreef@veldvest.nl  

 

 

 
 

Namens Team Basisschool Op Dreef 
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