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Zwaag, 15 mei 2020 

 

Beste ouders/verzorgers,  

Sinds maandag zijn wij weer open. Halve groepen gaan hele dagen naar school. Het was even 
wennen de eerste dagen, maar we hebben onze draai gevonden. 

Halen en brengen 
Bedankt voor uw medewerking hierin. We zien veel kinderen vol trots en zelfvertrouwen zonder 
ouders de school in komen, sommigen vinden het een beetje spannend, maar door ze even aan te 
spreken en op weg te helpen, stappen ze dapper door. Het verzamelen van de kleuters op het plein 
verloopt al soepel.  

Bij het uitgaan van de school ondervinden we nog wat problemen in afstemming. Soms is een kind 
niet aangemeld voor de BSO, maar moet het daar wel heen. Soms staat een kind op de lijst voor de 
opvang, maar is het al opgehaald. We hebben overleg gevoerd met de diverse opvangorganisaties. 
Als het goed is, hebben wij het nu in beeld. Wij helpen u graag het goed te regelen voor uw kinderen. 
Hieronder een overzicht van wat u moet doen voor de opvang.  

(Nood)opvang 
Ouders die beiden werken in cruciale beroepen kunnen noodopvang aanvragen indien zij zelf geen 
opvang kunnen organiseren.  Als in een gezin één ouder een cruciaal beroep uitvoert, is nog steeds 
het dringende verzoek om zelf de kinderen op te vangen. Lukt dat echt niet, dan kunt u een beroep 
doen op noodopvang.   

Noodopvang tijdens schooltijden  
Mail uw aanvraag naar sylvia.woudstra@stichtingpenta.nl 
 
Noodopvang buiten schooltijden 
Voor de noodopvang BSO/VSO dient u een aanvraag in: 

•  op de website van SKH  

• een mail aan planning@herdertje.nl 

• via Konnekt voor Smallsteps o.v.v. noodopvang 
 
Gebruikt u naschoolse opvang, maar wijzigen uw opvangdagen? 

Bij SKH? 
Het is de bedoeling dat u uw kind aan-/afmeldt in Konnekt voor de dagen dat u (geen) 
gebruik maakt van de opvang.  

 Bij ’t Herdertje? 
 Het is de bedoeling dat u uw kind afmeldt/ruilt in ouderportaal.  

Bij Smallsteps? 
Het is de bedoeling dat u uw kind aan-/afmeldt in Konnekt voor de dagen dat u (geen) 
gebruik maakt van de opvang. 

 Maakt u gebruik van een andere opvang? 
 Informeer bij deze specifieke organisatie hoe zij hier mee omgaan.  

mailto:sylvia.woudstra@stichtingpenta.nl
https://www.kinderopvanghoorn.nl/nieuws/noodopvang-op-werkdagen/
mailto:planning@herdertje.nl
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Continurooster voortzetten tot zomervakantie 

Om de vervoersbewegingen in de wijk te beperken willen wij het continurooster voortzetten tot de 

zomervakantie. Wij horen graag hoe u hier over denkt. Laat uw stem horen via deze link. Volgende 

week besluiten wij hier met het team en de MR over.   

Continurooster 

Maandag  8.30-14.30 uur 

Dinsdag  8.30-14.30 uur 

Woensdag  8.30-12.30 uur 

Donderdag 8.30-14.30 uur 

Vrijdag   8.30-12.30 uur 

Ter herinnering: Wanneer gaat welke groep naar school?  
Maandag 18 mei B groep 
Dinsdag 19 mei  A-groep 
Woensdag 20 mei studiedag  (kinderen kunnen thuis werk maken van hun takenkaart)   
Donderdag 21 mei Hemelvaartsdag 
Vrijdag 22 mei  vrij (kinderen kunnen thuis werk maken van hun takenkaart, wij zien dit als thuiswerkdag)   
 
Maandag 25 mei B-groep 
Dinsdag 26 mei  A-groep 
Woensdag 27 mei B-groep 
Donderdag 28 mei A-groep 
Vrijdag 29 mei   B-groep 

Ter herinnering: Alleen zónder klachten naar school 

Wij passen de richtlijnen van het RIVM toe. Dit betekent dat uw kind thuis blijft, of dat wij het naar 

huis sturen, bij de volgende klachten: 

● Verkoudheid 

● Niezen 

● Hoesten 

● Keelpijn  

● Moeilijk ademen 

● Koorts 

24 uur klachtenvrij? Uw kind kan weer naar school. 

Hoofdluis 

Er kan op school geen controle plaatsvinden. Vandaar dat wij u oproepen uw kind(eren) thuis goed te 

controleren.  

 

Met vriendelijke groet,  

Namens het team van de Roald Dahl school 

Sylvia Woudstra 

LET OP:  

Heeft iemand in uw gezin verkoudheidsklachten, 

benauwdheid en/of koorts? Dan blijft iedereen van 

het gezin thuis. Meld dit bij de ziekmelding in Fiep.  

LET OP: 

dit kan mogelijk leiden tot wijzigen 

van het contract bij uw opvang 

organistatie. 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=KtkpIRy0Zk6V6HSd3Fh19FmqlXp5CUFJvjzYCmdC_hpUQzRPN0MySVBaNE5TQjA0VlpWVEE1MUlaSC4u

