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UIT DE DIRECTIEKAMER
Het is bijna zover, aanstaande maandag is de
grote vakantie echt voorbij en
de kinderen komen weer naar
school. Wij hebben in de
vakantie alle voorbereidingen
getroffen en zijn er helemaal
klaar voor. Hopelijk heeft
iedereen een fijne vakantie
gehad. We hebben er zin in om
op maandag 6 september alle kinderen weer
te mogen verwelkomen. Met deze nieuwsbrief
willen wij u informeren over een aantal
praktische zaken. →

→ Wij hopen dat u nog geniet van de laatste
paar dagen van de vakantie en we zien de
kinderen aanstaande maandag graag weer
terug op school.

OUDERPORTAAL PARNASSYS

Vanaf dit schooljaar hoeft u geen SOS
formulier meer in te vullen. In plaats daarvan
wordt het ouderportal van ons
administratiesysteem Parnassys geopend.

Hierin kunt u uw gegevens inzien en wij willen
u vragen om alles goed te controleren en
waar nodig de aanpassingen door te geven.
Met name de juiste telefoonnummers en
contactpersonen voor noodgevallen zijn erg
van belang.

U ontvangt binnenkort nadere informatie
over de werkwijze om in te loggen.

kbsdewegwijzer_info@inos.nl www.bs-wegwijzer.nl

mailto:kbsdewegwijzer_info@inos.nl


ONTVANGST EERSTE SCHOOLDAG

Gedurende de eerste week van het nieuwe
schooljaar zullen alle leerkrachten de kinderen
vanaf 8.20 uur op het plein verwelkomen waar
uw kind naar binnen gaat. De leerkrachten
nemen de kinderen mee naar binnen, zodat
de lessen om 8.30 kunnen starten. Vanaf de
tweede schoolweek kunnen de kinderen vanaf
8.20 uur zelf naar binnen lopen via de aan hen
toegewezen ingang.

De plaats waar uw kind naar binnen gaat staat
aangegeven op bijgevoegd overzicht in
bijlage 1. In tegenstelling tot het overzicht dat u
voor de vakantie hebt gekregen, hebben we
ervoor gekozen om de leerlingen van groep 3
bij de Kiss & Bike het gebouw in te laten gaan.
Op deze manier heeft iedereen net wat meer
ruimte en zal het wegbrengen en ophalen
veiliger en rustiger verlopen.

De kinderen van groep 8 worden op de eerste
schooldag om uiterlijk 8.30 uur bij De Wegwijzer
verwacht. Zij zullen gezamenlijk naar het
gebouw van de Helder Camara fietsen.

KENNISMAKINGSMIDDAG

Op de jaarkalender staat de
kennismakingsmiddag op maandag 6
september gepland van 14.30 tot 14.45 uur.
Helaas is het wegens corona onverantwoord
om alle ouders tegelijk in de klas te ontvangen
en zal de kennismakingsmiddag in deze vorm
niet doorgaan.

Toch willen we u graag de gelegenheid geven
om een kijkje in het lokaal van uw kind te
nemen. Wanneer u hier interesse in heeft, kunt
u de leerkracht van uw kind benaderen, via
Parro of de mail, en een afspraak na schooltijd
maken. Mogelijk in combinatie met andere
ouders en kinderen kunt u kennismaken met de
leerkracht en het lokaal bekijken.

PRIVACY INSTELLINGEN PARRO

Vanaf 6 september tot 30 september staan
de privacy instellingen van Parro open.

U kunt hierin zelf aangeven of u toestemming
geeft voor bijvoorbeeld het gebruik van
beeldmateriaal. Op 30 september wordt
deze functie gesloten. U kunt altijd zelf zien
wat u heeft ingesteld.

Voor vragen kunt u contact opnemen met
Claudia van den Berg
(claudia.vandenberg@inos.nl).

BSO

Wanneer uw kind gebruik maakt van de BSO,
is het belangrijk om de dag en de
organisatie door te geven aan de leerkracht.
De leerkracht kan er dan, aan het einde van
een schooldag, op toezien dat uw kind zo
snel mogelijk bij de organisatie terecht komt.

U kunt de leerkracht benaderen via de mail
of via Parro.
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SCHOOLKASSA

De betaling van de TSO-gelden wordt dit jaar
gewijzigd. We gaan werken met een ander
administratiesysteem namelijk Schoolkassa.

U ontvangt binnenkort een betaalverzoek van
Schoolkassa voor de bijdrage van de TSO. De
kosten bedragen 140 euro per leerling. U kunt
ook in termijnen betalen of een
betalingsregeling treffen.  Wanneer u hier
gebruik van wilt maken, stuurt u een
mailbericht naar Claudia van den Berg
(claudia.vandenberg@inos.nl).
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BIJLAGE 1: PLATTEGROND INGANGEN

Ingang A Ingang B Ingang C Ingang D Ingang E Ingang F

Groep 1/2 C
juf Joyce

Groep 7A
juf Daniëlle

Groep 1/2 D
juf Lise /
juf Joke

Groep 1/ 2 A
juf Henriëtte

Groep 4B
juf Ingrid /
juf Lois

Groep 3A
juf Elfrie

Groep 1/2 E
juf Brendy

Groep 7B
meneer John

Groep 1/2 B
juf Saskia

Groep 1/2 G
juf Inge

Groep 6A
juf Kim /
meneer Bart

Groep 3B
juf Romy

Groep 5C
(trap)
juf Jessica /
juf Mariëlle

Groep 5A
Juf Eva

Groep 1/2 F
juf Myra /
juf Sanne

Groep 6B
juf Maxime /
meneer
Vincent

Groep 3C
juf Maartje /
juf Esther

Groep 5B
juf Kelly

Groep 6C
(hoofdingang)
meneer
Sander

Groep 4A
juf Janna

Groep 4C
juf Samantha
/ juf Judith
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BIJLAGE 2: BRIEF OUDERS INOS

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Wij hopen dat u en uw kinderen een onbezorgde vakantie hebben gehad en u en uw naasten in goede

gezondheid verkeren. Maandag 6 september starten de scholen en heten we uw kind(eren) weer van

harte welkom. Afgelopen maanden hebben we gezien dat het belangrijk is voor de veiligheid van

iedereen dat we de maatregelen zorgvuldig blijven volgen. De klus is helaas nog niet geklaard.

Het kabinet heeft daarom onlangs besloten dat het onderwijs voorlopig van start gaat met vrijwel

dezelfde coronamaatregelen als voor de zomervakantie. In lijn met het PO protocol betekent dit nog

steeds dat:

● leerlingen van het (speciaal) basisonderwijs en het speciaal onderwijs volledig naar school kunnen.

Indien uw kind tijdens schooltijd klachten krijgt, zal u worden gevraagd om hem/haar direct op te

halen;

● volwassenen op al onze scholen nog 1,5 meter afstand tot elkaar houden;  
● bij het brengen en halen van uw kind u nog buiten het schoolplein en de school blijft;

● sommige scholen verschillende breng- en haaltijden en looproutes hebben;

● u op afspraak weer welkom bent op school maar alleen als u en de leerkracht zich daar veilig bij

voelen. U kunt er samen voor kiezen om het gesprek online te voeren;

● musicals en andere voorstellingen of bijeenkomsten in de school weer mogen plaatsvinden met

publiek. De grootte van de ruimte bepaalt hoeveel mensen aanwezig kunnen zijn (met 1,5 meter

afstand). Een gezondheidscheck, het noteren van de naam en een vaste zitplaats zijn verplicht;

● bij het Breda College op de locaties Brabantlaan en Landheining iedereen bij verplaatsingen nog

steeds een mondkapje draagt.

Wat is er veranderd?

● Het snottebellenbeleid geldt niet langer. Leerlingen met verkoudheidsklachten zoals loopneus,

neusverkoudheid, niezen en keelpijn mogen weer naar school. Zij blijven wel thuis bij koorts,

benauwdheid of veel hoesten. U wordt dan dringend geadviseerd om uw kind te laten testen bij de

GGD. Tot de uitslag van de test bekend is, blijft uw kind thuis. De RIVM heeft deze informatie

opgenomen in een beslisboom voor 0 jaar t/m groep 8 en 12 jaar+.

● Leerlingen en medewerkers met een huisgenoot met coronaklachten en koorts/benauwdheid hoeven

niet meer thuis te blijven.

● Er is geen quarantaineplicht voor leerlingen en medewerkers die langer dan 2 weken geleden volledig

gevaccineerd zijn of korter dan 6 maanden geleden corona hebben gehad. Zij moeten dan wel zelf

klachtenvrij zijn. De RIVM zegt dan dat iemand immuun is.

Er is een besmetting in de groep van uw kind, wat nu?

De school neemt contact op met de GGD. Zij voeren een bron- en contact onderzoek (BCO) uit. De GGD

geeft een advies per besmetting aan de school over wat ze moeten doen. Welke medewerkers en

leerlingen moeten in quarantaine en hoelang. Dit kan dus betekenen dat het bij elke besmetting anders

kan zijn. Tijdens het BCO blijven de leerlingen en medewerkers van de groep thuis. De immune

leerlingen en medewerkers hoeven niet in quarantaine.
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Tot slot

Wij hebben uw begrip en ondersteuning het afgelopen schooljaar enorm gewaardeerd. Corona zal ook de

komende tijd een rol spelen op onze scholen en in ons dagelijks leven. Daarom rekenen we ook dit

schooljaar op u. Want alleen samen kunnen we er opnieuw voor zorgen dat onze leerlingen en

medewerkers veilig naar school kunnen gaan.

Wij wensen u en uw kind(eren) een fijne start van het nieuwe schooljaar.

We hopen dat u gezond blijft, zorg goed voor uzelf en elkaar.

Ik ben, omdat wij zijn!

Hartelijke groeten,

Nicole van Son & Ray Lucieer

College van Bestuur
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BIJLAGE 3: BESLISBOOM 0 JAAR T/M GROEP 8
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