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Agenda
23 augustus
23 augustus
30 augustus
1 september
6 t/m 9 september
10 september

Eerste schooldag, gezamenlijke opening plein 1.0
Luizencontrole
OR vergadering om 20:00 uur
Bijeenkomst klassenouders, 11:30 uur op de 2.0
Groep 8 op kamp
Groep 8 vrij

Na een mooie zomervakantie gaat
maandag 23 augustus het schooljaar
2021/2022 van start. Wij hopen dat u
genoten heeft van de zomer en dat de
leerlingen zin hebben om te starten in hun
nieuwe
groep
bij
hun
nieuwe
leerkracht(en). Het team heeft ontzettend
veel zin om aan de slag te gaan en er samen
met de leerlingen een top jaar van te
maken!
Welkom op school
Op de eerste schooldag verwelkomen wij weer veel nieuwe leerlingen. Zowel kleuters die
hun schoolavontuur starten in groep 1 als zij-instromers die door verhuizing vanuit binnenen buitenland gaan starten op de Binckhorst- St. Jan.
Olle, Taeke, Melis, Mees, Oliver, Julie, Charlie, Sophie, Daan, Jack, Johnny, Antonio, Sara,
Thijmen, Esmée, Filène, Niek, Marius en Valeria, wij wensen jullie een fijne tijd bij ons op
school toe.
Start schooljaar
Maandag 23 augustus a.s. gaat het schooljaar 2021/2022 van start. Wij verwachten alle
leerlingen om 08.20 uur op school en starten gezamenlijk op het plein aan de
Eemnesserweg. Alle leerlingen verzamelen op het plein bij de eigen meester/juf in de rij.
Alle ouders/verzorgers zijn van harte welkom om bij de gezamenlijke opening op het
schoolplein aanwezig te zijn. De leerlingen van 1/2 green en blue verzamelen op het
kleuterplein om vanaf daar met de leerkracht richting het schoolplein te lopen. De
leerlingen van de groepen 1/2 red en yellow verzamelen voor de school bij het trappetje bij
de leerkrachten.
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Na de gezamenlijke opening zullen de leerlingen samen met de leerkrachten naar de klas
gaan. Wij realiseren ons dat het jammer is dat u niet direct een kijkje kunt nemen in het
nieuwe klaslokaal van uw zoon/dochter. De leerkrachten zullen dit schooljaar meerdere
kijkochtenden organiseren, waarbij u in de gelegenheid gesteld zal worden om de klas van
uw zoon/dochter te bekijken. Via Parro zullen de groepsleerkrachten u hierover informeren.
Brengen en halen bij start en einde van een schooldag
De leerlingen verzamelen ‘s ochtends op het schoolplein. De leerkrachten halen de
leerlingen buiten op en zullen om 08:25 uur als groep naar binnen gaan. De leerlingen van
de groepen 1/2 blue en green verzamelen op het kleuterplein en de leerlingen van de
groepen 1/2 red en yellow verzamelen op het trappetje voor de school.
Aan het einde van de schooldag worden de leerlingen naar buiten gebracht door de
leerkracht en kunt u uw zoon/dochter ophalen.
Maatregelen als gevolg van het coronavirus
Wij streven ernaar om het onderwijs zo regulier mogelijk vorm te geven. Als uw
zoon/dochter klachten heeft die passen bij het coronavirus, maken wij gebruik van de
beslisboom om te bepalen of het kind naar school kan komen. De meest actuele versie van
de beslisboom voegen wij als bijlage toe.
De onderstaande maatregelen blijven vooralsnog van kracht.
Algemeen
• Tussen de leerlingen onderling hoeft geen 1,5 m afstand gehouden te worden.
• Leerkrachten onderling houden 1,5 meter afstand.
Hygiënemaatregelen
• Handen worden gewassen met water en zeep (aanvang school, rondom pauzes,
lunch en na toiletgang.
• Er is voorkeur voor handen wassen boven het gebruik van hand desinfecterende
middelen.
• Er wordt extra schoon gemaakt op school conform richtlijnen.
• Voor leerkrachten geldt dat zij geen persoonlijke beschermingsmiddelen hoeven te
dragen.
• Leermiddelen, tafels en stoelen, speelmateriaal, devices worden met regelmaat
schoongemaakt.
• Klaslokalen worden optimaal geventileerd.
Aanwezigheid van leerlingen en ouders op school
• Alle leerlingen gaan volledig naar school.
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Ondersteuning van ouders (vaste vrijwilligers zoals bibliotheek/ luizen
pluizen/voorleesouders) is toegestaan op afspraak met de leerkracht.
Ouders blijven buiten de school – halen en brengen vindt plaats op het plein. Er
worden inloopochtenden georganiseerd, zodat u in de gelegenheid wordt gesteld
om een kijkje te nemen in de klas van uw zoon/dochter.
Oudergesprekken vinden in het lokaal of digitaal plaats op afspraak.

Informatieavond
Aan het begin van ieder schooljaar organiseren wij traditiegetrouw informatieavonden in de
verschillende jaargroepen. Op deze avond kunt u kennis maken met de nieuwe leerkrachten
en krijgt u informatie over het aankomende schooljaar.
Op dit moment is het nog niet mogelijk om u in een grote groep op school te ontvangen
voor een dergelijke informatieavond. Op 20 september staat er wederom een
persconferentie gepland waarin nieuwe maatregelen kenbaar gemaakt zullen worden.
Samen met het team hebben wij besloten om de uitslag van deze persconferentie af te
wachten, alvorens wij een beslissing nemen over de invulling van de informatieavonden. U
zult hier t.z.t. van ons meer informatie over krijgen.
Bewegingsonderwijs: Maandag gymspullen mee!
De gymlessen zullen aanstaande maandag gelijk van start gaan. Wij vragen alle leerlingen
van de groepen 3 t/m 8 om maandag de gymspullen mee te nemen, inclusief passende
gymschoenen. Alle groepen hebben op maandag, dinsdag en/of vrijdag les van meester
Marlon.
De
kleuters
hebben
alleen
gymschoenen nodig met klittenband die zij
zelf aan- en uit kunnen trekken. Zij gymmen
op woensdagochtend bij meester Marlon. De
bewegingsonderwijs lessen in zwembad de
Biezem worden ook hervat. Groep 8 gaat de
eerste periode op vrijdagmiddag per fiets
richting het zwembad.
Dringende oproep: oversteekouders gezocht
Voor het veilig oversteken van de leerlingen heeft de school een eigen verkeersbrigade:
een groep ouders die dagelijks helpt met oversteken. Per oversteekbeurt zijn er twee
ouders nodig die tien minuten voor de aanvang van de school en tien minuten na het
einde van de school de zebrapad bemannen en de leerlingen veilig laten oversteken.
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Bij deze doen wij een laatste noodoproep. Wij zijn per direct
op zoek naar ouders die zich wekelijks, tweewekelijks of op
oproepbasis willen inzetten om onze leerlingen veilig te
laten oversteken op de Eemnesserweg. Er is een aantal
momenten waarop de oversteek op dit moment niet
structureel wordt bemand.
-

Maandagochtend om 08:15 uur
Maandagmiddag om 14:20 uur
Dinsdagmiddag om 14:20 uur
Woensdagochtend om 08:15 uur
Donderdagmiddag om 14:20 uur
Vrijdagochtend om 08:15 uur
Vrijdagmiddag om 12:20 uur
Vrijdagmiddag om 14:20 uur

De afgelopen jaren heeft Sabine Klaver deze taak met veel
enthousiasme gecoördineerd, maar zij heeft deze taak neer moeten leggen omdat haar
kinderen niet meer bij ons op school zitten. Wij zijn dringend op zoek naar iemand die de
taak van coördinator van haar wil overnemen.
Mocht u in de gelegenheid zijn om op een van bovenstaande momenten de rol van
oversteekouder en/of de rol van coördinator op u te nemen, dan horen wij dat heel graag.
U kunt zich hiervoor aanmelden bij Emma Strootman. (e.strootman@atscholen.nl)
Als de aanmeldingen uitblijven, dan zijn wij genoodzaakt te stoppen met deze
oversteekservice. Wij hopen en rekenen op aanmeldingen, zodat onze leerlingen veilig
kunnen blijven oversteken!
Bijeenkomst klassenouders
Woensdag 1 september vindt er een bijeenkomst voor de klassenouders plaats. In deze
bijeenkomst zullen Trudy en Emma u extra informatie geven over de taken die horen bij
de rol van klassenouder. De bijeenkomst zal woensdag 1 september om 11:30 uur starten
op het schoolplein van de 2.0 locatie. Op deze manier kunnen wij de 1,5 meter afstand
goed waarborgen. Uiteraard ronden wij net voor 12.30 uur af zodat u uw kind(eren) tijdig
van school kunt ophalen.
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E-mailadressen collega’s
Wij hechten veel waarde aan een goed contact tussen school, ouders en leerlingen. Als
leerkrachten willen wij graag goed bereikbaar zijn voor u als ouder. U kunt de leerkrachten
altijd bereiken via de Parro en anders via de mail. Hierbij een overzicht met de emailadressen van alle collega’s.
Franca Demeris
Marlies van Aggelen
Michèle Vulling
Rita Schimmel
Benedicte Peters
Monique Smeur
Margit Meuwissen – van der
Straaten
Aninka Hartman
Chantal Bentvelsen
Sandra Drost
Amy Haring
Jacqueline Koppel
Brenda van Wees
Jaap Bom
Anne Mensink
Gonny van der Wolf
Brenda van Wees
Annika Koopman-Berkhof
Naomi Schmitz
Demi van der Poel
Manda van der Sar
Emma Morelissen
Tim van der Voort
Annemarie Belger
Emma Strootman
Martijn van de Ven
Marleen Buitendijk
Marline Gijzel-Schaapherder
Trudy Hogenbirk
Diny Koelewijn
Manda van der Sar
Gerda Kooij
Miranda Heinsman
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Groep 1/2 blue
Groep 1/2 green
Groep 1/2 green en RT
Groep 1/2 red
Groep 1/2 red
Groep 1/2 yellow
Groep 1/2 yellow

f.demeris@atscholen.nl
m.vanaggelen@atscholen.nl
m.vulling@debinckhorst.nl
r.schimmel@debinckhorst.nl
b.peters@atscholen.nl
m.smeur@debinckhorst.nl
m.vanderstraaten@atscholen.nl

Groep 3A
Groep 3B
Groep 3B
Groep 4A
Groep 4B
Groep 4B
Groep 5A
Groep 5B
Groep 5B
Groep 6A
Groep 6A
Groep 6B
Groep 7A
Groep 7A en IB
Groep 7B
Groep 7B
Groep 8A
Groep 8A en directie
Groep 8B
Groep 8B en the
Explorer group
Directeur
Waarnemend directeur
IB
IB
RT
Momenteel nog met
zwangerschapsverlof

a.hartman@debinckhorst.nl
c.vandehoef@debinckhorst.nl
s.vanderwoude@atscholen.nl
a.haring@atscholen.nl
j.koppel@debinckhorst.nl
b.vanwijk@debinckhorst.nl
j.bom@atscholen.nl
a.mensink@atscholen.nl
g.vanderwolf@atscholen.nl
b.vanwijk@debinckhorst.nl
a.berkhof@debinckhorst.nl
n.schmitz@debinckhorst.nl
d.vanderpoel@atscholen.nl
m.vandersar-dejong@atscholen.nl
e.morelissen@atscholen.nl
t.vandervoort@debinckhorst.nl
a.belger@atscholen.nl
e.hoogendoorn@atscholen.nl
m.vandeven@debinckhorst.nl
m.buitendijk@debinckhorst.nl
m.schaapherder@atscholen.nl
t.hogenbirk@atscholen.nl
d.koelewijn@debinckhorst.nl
m.vandersar-dejong@atscholen.nl
g.kooij@debinckhorst.nl
m.heinsman@atscholen.nl
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Alice Peek
Marloes Borger
Jovita van Vliet
Rob Rietdijk
Marlon Schneller
Esther Nuijten

Leerkracht
ondersteuner
Leerkracht
ondersteuner
Administratie
Conciërge
Gym
Muziek

a.peek@atscholen.nl
m.borger@atscholen.nl
info@debinckhorst.nl
r.rietdijk@debinckhorst.nl
m.schneller@atscholen.nl
e.nuijten@atscholen.nl

Mocht u niet willen dat er een foto van uzelf of uw kind op de website verschijnt of dat uw
contactgegevens aan de klas worden verspreid. Wilt u dit dan schriftelijk doorgeven aan
info@debinckhorst.nl.
Zijn uw adres- en of emailgegevens gewijzigd? Gelieve dit door te geven aan
info@debinckhorst.nl
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