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20 augustus 2021
Beste ouders en verzorgers van de leerlingen van De Kleine Reus
De zomervakantie is bijna afgelopen en wij hopen dat jullie allemaal hebben kunnen genieten van de
dingen die jullie gepland hadden. En vooral dat iedereen in goede gezondheid weer aan de slag kan!
Voor mij was het een korte zomervakantie vanwege de overstap van regio Midden naar regio Noord.
Mijn werk als schooldirecteur in Waddinxveen heb ik prettig kunnen afronden en vervolgens genoten
van een paar heerlijke weken met mijn gezin. Goed opgeladen om afgelopen week met bijzonder veel
zin op IKC De Kleine Reus te starten. In principe ben ik elke weekdag op school te vinden.
De afgelopen voorbereidingsweek was ontzettend fijn. Ik heb met alle collega’s van de school en
opvang kennis gemaakt, achtergronden gehoord en met name ook met hen enthousiast vooruit
gekeken. Het team heeft zelfs al een studiedag achter de rug, waarbij ze een introductie van Close
Reading hebben gekregen. De thema’s zijn voorbereid en het team en ik zijn klaar om de kinderen de
komende week weer te ontvangen!
Ook zie ik er naar uit om alle ouders te ontmoeten, maar helaas kan dat nog niet binnen de school
door de coronamaatregelen. Meer hierover lezen jullie verder in deze nieuwsbrief. Ik ga proberen om
mij zoveel mogelijk zichtbaar op te stellen bij de breng- en haaltijden en start maandagochtend aan
de kant van de Nieuwe Looiersstraat en dinsdag op de Noorderstraat. Zo wissel ik het de hele week
af.
Uiteraard ben ik ook via de mail of telefonisch te bereiken via directie@dekleinereus.org of
06-20667089.
Onze adjunct directeur Eva Schuiveling is nog met ziekteverlof, maar start met opbouwen en voert
vooralsnog haar werkzaamheden vanuit huis uit. Zij heeft ook weer zin om dat de komende weken
verder uit te bouwen.
In deze nieuwsbrief staat de informatie die voor de komende twee weken voor jullie en jullie
kinderen belangrijk is om te weten. De nieuwsbrief verschijnt eens per twee weken. Mocht er
tussendoor iets niet duidelijk zijn, laat het mij of de leerkracht dan weten!
Wij wensen de kinderen een prachtig, ontwikkelingsgericht nieuw schooljaar toe!
Hartelijke groeten,
Ilse Boellaard
Directeur IKC De Kleine Reus

Corona maatregelen
Het corona-protocol van de PO Raad, dat wordt opgesteld op advies van het RIVM, schrijft nog voor
dat ouders de school nog niet in mogen. De 1,5 meter regel moet gehanteerd blijven en dat lukt niet
wanneer ouders hun kinderen naar binnen brengen en ophalen.
Volwassenen laten wij alleen toe wanneer hun aanwezigheid noodzakelijk is én de 1,5 meter
gehanteerd kan worden. Het testbeleid schrijft ons voor dat het wenselijk is voor leerkrachten zich 2
keer per week te blijven testen. Ook al zijn ze volledig gevaccineerd. Als iemand, die al meer dan twee
weken volledig gevaccineerd is óf corona heeft doorgemaakt, in contact komt met iemand die besmet
is, hoeft deze niet in quarantaine. Wel de leerkrachten en leerlingen die niet gevaccineerd zijn. Dit
levert voor school in geval van één of meerdere besmettingen in de klas de complicatie op dat er
mogelijk een aantal leerlingen wél naar school mogen komen en een groot gedeelte van de klas niet.
De kans bestaat dan dat wij moeten besluiten om tóch voor de hele klas op thuisonderwijs over te
gaan. Wij zullen dit per geval beoordelen en het zo snel mogelijk communiceren.
De gespreide breng- en haaltijden die wij ook vóór de vakantie hadden ingesteld, blijven wij
hanteren.
Onderstaand het overzicht per groep:
groep:

schooltijden

groep:

schooltijden

4A

8.35-14.50 (wo 12.20)

3A

8.35-14.50 (wo 12.20)

3B

8.40- 14.55 (wo 12.25)

4B

8.40-14.55 (wo 12.25)

1/2 E

8.45-15.00 (wo 12.30)

1/2 A

8.45-15.00 (wo 12.30)

1/2 D

8.50-15.05 (wo 12.35)

1/2 B

8.50-15.05 (wo 12.35)

1/2 C

8.55- 15.10 (wo 12.40)

5A

8.40-14.55 (wo 12.25)

6A

8.40-14.55 (wo 12.25)

6B

8.45-15.00 (wo 12.30)

5B

8.45-15.00 (wo 12.30)

7A

8.45-15.00 (wo 12.30)

8B

8.50-15.05 (wo 12.35)

8A

8.50-15.05 (wo 12.35)

7B

8.40-14.55 (wo 12.25)

Voor een goed verloop, vragen wij jullie:
- precies op tijd te brengen en te halen;
- direct de straat weer te verlaten;
- geen fietsen mee de straten in te nemen;
- contact met de leerkrachten opnemen via de mail, zodat deze na schooltijd beantwoord kan
worden;
- wanneer jullie meerdere kinderen naar school moeten brengen en daarmee verschillende breng- en
haaltijden hebt, even te wachten aan de zijkant;
- kinderen van hogere groep zoveel mogelijk zelfstandig te laten komen.
En nog een belangrijke tip: de kinderen die van groep 4 naar groep 5 gaan, worden niet aan de kant
van de Nieuwe Looiersstraat verwacht, maar bij de ingang van de Noorderstraat.
Alvast bedankt voor de medewerking!
Wij realiseren ons dat het onder controle houden van het CO2-gehalte in het lokaal belangrijk is en
dat hier op De Kleine Reus ook specifiek aandacht voor moet zijn. In samenspraak met de
Medezeggenschapsraad is dit ook het eerste wat ik de komende tijd ga oppakken met het team,
zodat wij er van onze kant alles aan doen om verspreiding van virussen te minimaliseren.
Deze maatregelen gelden vooralsnog tot 20 september 2021 en de ontwikkelingen volgen wij op de
voet. Wij blijven jullie steeds goed informeren.
Omgekeerde oudergesprekken en algemene ouderavond
Op de jaarplanning staan al snel de omgekeerde oudergesprekken gepland. Tijdens deze gesprekken
horen de leerkrachten graag van jullie de informatie die jullie willen geven over jullie kind(eren) en
nodig is om de kinderen op maat te begeleiden. Deze gesprekken vinden plaats op 25 augustus a.s.
en zullen online plaatsvinden. De algemene informatieavond op 2 september a.s. voor groepen 1 t/m
6 is ook nog online. Op deze avond krijgen jullie van mij een inkijkje over het nieuwe schooljaar en
van de leerkrachten een presentatie over wat er op groepsniveau op de planning staat.
Voor de oudergesprekken krijgen jullie binnenkort een persoonlijke uitnodiging van de leerkracht.
Wanneer het toegewezen tijdstip jullie niet uitkomt, kunnen jullie dit onderling ruilen met een andere
ouder en het aan de leerkracht laten weten. Gesprekken waar meerdere personen voor aanwezig
moeten zijn, worden individueel gepland.
Voor de algemene ouderavond zal ik mijn boodschap online zetten, zodat ik jullie kan bijpraten over
de plannen van schooljaar 2021/2022. De presentaties per groep zullen in twee sessies plaatsvinden
van 19.00 uur tot 19.30 uur en vervolgens van 19.30 uur tot 20.00 uur. Wanneer de leerkracht van de
groep van uw kind meer tijd nodig heeft, wordt per groep door de leerkracht aan jullie doorgegeven.

Schoolkamp en vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2021-2022
Voor de vakantie heeft deze informatie al in de nieuwsbrief gestaan, maar bij deze als reminder:
Wij gaan er vanuit dat we weer op kamp mogen. Dit betekent ook dat de kampen weer betaald
moeten worden, maar ook dat de ouderraad die avondvierdaagse, feestdagen, sportdagen en nog
veel meer organiseren, uw steun heel hard nodig heeft. Wanneer u al betaald heeft, kunt u deze
informatie overslaan.

Het schoolreisje kost voor ieder kind €100, --, de eerste jaren is deze bijdrage hoger
●
dan de daadwerkelijke kosten, de volgende jaren is de bijdrage lager dan de daadwerkelijke
kosten. Mocht u niet in staat zijn om het schoolreisje te betalen, dan kan uw kind toch
mee. Mogelijk kunt u een kleiner bedragen overmaken? Wilt u als u niet kunt betalen, ons
hiervan op de hoogte stellen, u ontvangt dan verder geen mail meer van ons.
Vanzelfsprekend kunt u ook meer overmaken.
De vrijwillige ouderbijdrage bedraagt €60, -- en wordt beheerd door de OR. Van de
●
vrijwillige ouderbijdrage worden veel activiteiten bekostigd: onder andere de
avondvierdaagse, de schaatsdag, CREA, een bijdrage voor de bibliotheek en kosten voor
het thema, kerstversiering en Sintcadeautjes. De vrijwillige ouderbijdrage is vrijwillig, wilt u
uit principe niet betalen, dan horen we dat graag. Het niet betalen van de vrijwillige
ouderbijdrage heeft geen consequenties voor uw kind. Uw kind kan gewoon aan alles mee
doen.
Wilt u het bedrag overmaken onder vermelding van de naam van uw kind(eren) op
NL12RABO0136783031 te name van De Kleine reus ovv de naam van uw kind.
Bij voorbaat dank, Marina en de ouderraad.
Gym
Onze vakdocent gym staat ook weer in de startblokken om de kinderen de hele week van sportlessen
te voorzien. De kleedkamers mogen gebruikt worden, maar er mag nog niet gedoucht worden na
afloop van de les.
Gymkleren (een T-shirt, sportbroek en gymschoenen) zijn weer verplicht. Geven jullie deze aan de
kinderen mee?
De sportdag die op de planning stond kunnen wij door de coronamaatregelen niet door laten gaan,
maar wij hopen op een herkansing eind voorjaar 2022. Wij houden jullie op de hoogte!

Groepsbezetting

Grp
1/2 A
1/2 B
1/2 C

Maandag
Ruth
Carolien
Lara

Dinsdag
Maddy
Carolien
Reina

Woensdag
Maddy
Carolien
Lara

Donderdag
Maddy
Ruth
Lara

Vrijdag
Maddy
Ruth
Lara

1/2 D

Nina

Nina

Saartje

Nina

Nina

1/2 E

Annebell

Annebell

Annebell

Marit

Marit

3A
3B
4B
4A
5A
5B
6A

Samira / Roos LiO
Maaike
Anne Claire
Selma
Lot
Mischa/ Laure LiO
Tessa

Samira /Roos LiO
Maaike
Anne Claire
Selma
Lot
Mischa/Laure LiO
Tessa

Samira
Maaike
Anne Claire
Selma
Lot
Mischa
Anne

Samira
Maaike/Dagmar
Ilse
Jochem
Lot
Mischa
Anne

Samira
Dagmar
Ilse
Jochem
Lot
Mischa
Anne

6B
7A
7B

Fleur
Cindy
Mariska

Fleur
Cindy
Mariska

Jochem
Cindy
Mariska

Fleur
Anan
Mariska

LiO

Fleur
Anan
Mariska

LiO

8A
8B

Suzan
Marjolijn

Suzan
Marjolijn

Suzan
Marjolijn

Suzan
Marjolijn

Suzan
Marjolijn

In dit overzicht ziet u een aantal nieuwe namen. Zij zullen zich persoonlijk nog aan jullie voorstellen.
Vakantierooster

Start school

maandag 23 augustus 2021

Herfstvakantie

18 oktober tot en met 22 oktober 2021
(inclusief een studiedag en themadag op 14 en
15 oktober)

Kerstvakantie

27 december tot en met 7 januari 2022
(inclusief 24 december een themadag)

Voorjaarsvakantie

21 februari tot en met 25 februari 2022
(inclusief lesvrije week van 28 februari tot en
met 4 maart)

Studiedag

16 maart 2022

Goede vrijdag en Pasen

15 april en 18 april 2022

Meivakantie inclusief Koningsdag

25 april tot en met 6 mei 2022
(meivakantie inclusief lesvrije week)

Hemelvaartsdag en vrijdag daarna

26 en 27 mei 2022

Tweede Pinksterdag

6 juni 2022

Studieweek en IKC dag

20 juni 2022 tot en met 24 juni 2022

Zomervakantie

18 juli 2022 tot en met 28 augustus 2022

NPO (Nationaal Programma Onderwijs)
Vlak voor de zomervakantie hebben wij het bericht gekregen dat wij vanuit de overheid geld
beschikbaar krijgen, de zogenoemde NPO-gelden, om kinderen extra te ondersteunen bij de
achterstanden die zij mogelijk hebben opgelopen door de corona-periode en het thuisonderwijs.
Onze IB-ers hebben een grondige inventarisatie gemaakt van de ontwikkeling van de kinderen om zo
helder te krijgen waar de kinderen van De Kleine Reus deze ondersteuning nodig hebben. Dit is met
de Medezeggenschapsraad besproken en wij zijn samen tot een plan gekomen, wat we bij het
bestuur van OOadA hebben ingediend. Vandaag hebben wij te horen gekregen dat dit plan is
goedgekeurd. Dat maakt dat wij de komende tijd het plan in detail kunnen uitwerken en over kunnen
gaan tot werkelijke uitvoering van de ondersteuning. Wij zullen jullie op de hoogte houden wat dit in
de praktijk precies voor jullie kinderen gaat betekenen.
Meer hierover kunt u lezen op www.nponderwijs.nl.
Rest mij op jullie nog op de hoogte te brengen van het feit dat dinsdag 24 augustus a.s. op het
schoolplein werkzaamheden zullen plaatsvinden om de waterafvoer beter te reguleren en de buren

geen wateroverlast meer hebben, wanneer het regent. Wij zullen ervoor zorgen dat dit op een veilige
manier voor de kinderen uitgevoerd wordt.
Voor nu wens ik iedereen een fijn weekend en hopelijk tot snel!
Ilse Boellaard
Directeur IKC De Kleine Reus

