
   
 

   
 

 

Nieuwsbrief start schooljaar 2020-2021 KC Het Stadshart 
We hopen dat jullie hebben genoten van een heerlijke vakantie. Fijn dat we weer kunnen starten. 
We verheugen ons op de verhalen van de kinderen en zullen een aantal nieuwe leerlingen welkom 
heten. We gaan starten met een aantal maatregelen in verband met Covid-19 en er zijn ook wat 
versoepelingen te merken. We rekenen op jullie medewerking om de afstand tussen volwassenen te 
waarborgen.  

Kindcentrumontwikkeling  
De afgelopen week is in de school hard gewerkt om te kunnen starten met weer een mooi nieuw 
schooljaar. Het nieuwe schooljaar 2020-2021 kan beginnen en we hebben er ontzettend veel zin in. 
We zijn nieuwsgierig naar de belevingen en ervaringen van de kinderen en hopen ze allemaal weer 
met een vrolijke lach te begroeten. Na een week van voorbereiden, overleggen, inrichten zien alle 
klassen er weer gezellig, opgeruimd, schoon uit.  

We starten volgens het ‘oude’ rooster en ook de TSO zal weer opstarten. Dit zijn weer de 
schooltijden bij de start van het schooljaar:  
Maandag 08:30 - 12:00 en 13:00 - 15:00  
Dinsdag 08:30 - 12:00 en 13:00 - 15:00  
Woensdag 08:30 - 12:30 
Donderdag 08:30 - 12:00 en 13:00 - 15:00  
Vrijdag 08:30 - 12:30  

In de ochtend is er inloop van 8.20-8.30 uur, in de middag van 12.55-13.00 uur.  

We hebben in het team afspraken gemaakt m.b.t. Corona waarmee we zoveel mogelijk risico’s 
beperken. Veel maatregelen die we vorig jaar hebben getroffen blijven we handhaven. We houden 
afstand en we doen het samen. Ouders mogen daardoor niet naar binnen of op het schoolplein bij 
het wegbrengen van de kinderen. Voor de ouders van de kinderen die maandag voor de allereerste 
keer naar school gaan maken we deze dag een uitzondering. Eén ouder mag mee naar binnen, 
binnen kan op de gang afscheid genomen worden rekening houdend met 1,5 m afstand van andere 
volwassenen. 

 

Een kleurrijke start en prettig verkeer rondom Het Stadshart 
We hopen dat jullie een heerlijke vakantie hadden en weer vol energie het nieuwe schooljaar ingaan. 
Het is altijd al een extra spannende en bijzondere dag, die eerste schooldag. En dit keer maken we ’m 
extra speciaal en feestelijk. De organisatie Lekker-anders-dag nodigt iedereen uit om kleurrijk te 
komen. De kleur van de organisatie is oranje. De organisatie ‘Lekker anders dag’ is een verrassende 
verkeersinitiatief dat dit schooljaar ook op het Stadshart van start gaat. Lekker Anders Dag zet zich 



  

 
 

   
 

in voor prettig verkeer rond school en daagt schoolbezoekers uit om af en toe ‘anders’ naar school te 
komen. Want gezonde afwisseling in hoe je je kinderen wegbrengt, helpt aantoonbaar om het voor 
iedereen veilig en leuk te houden rond school. Een nieuwe manier om samen actief iets te doen aan 
prettig verkeer rond school en tegelijkertijd bewuster te genieten van die bijzondere dagelijkse tocht 
met je kind naar school.  

Het Stadshart sluit bij dit initiatief om ouders uit te nodigen om af en toe zo’n Lekker Anders Dag  in 
te bouwen. Omdat de eerste resultaten van het jonge verkeersinitiatief opvallend goed zijn, aldus 
recent onderzoek, is Lekker Anders Dag gekozen als Finalist van de Nationale Verkeersveiligheidsprijs 
2020. Het belooft dus om meerdere redenen een bijzondere ochtend te worden, aanstaande 
maandag, vlak voor de lessen beginnen. Meestal valt, in verhouding met drukte bij andere scholen, 
de verkeersdrukte rond Het Stadshart mee. Helaas is het bij vlagen drukker, vooral vanwege 
doorgaand verkeer. Ouders houden er rekening mee zo min mogelijk met de auto te komen. 
Natuurlijk willen we dat ook graag zo houden – en Lekker Anders Dag is een positieve, leuke manier 
om daar alert op te blijven.  

We vinden het jammer dat de ouders niet naar het nieuwe lokaal kunnen komen kijken maandag en 
kennis kunnen komen maken. We willen graag zorgen voor een warm welkom en doen dat met een 
Barista, die zorgt voor een gratis kopje koffie (of thee) voor de ouders op het parkeerterrein van de 
Ekoplaza. De Ekoplaza biedt een gratis gezonde snack aan. Dus doe mee en kom maandag ook 
kleurrijk, bijvoorbeeld met iets in oranje naar school. Dan wordt het meteen een extra bijzondere 
tocht, zo samen weer naar school! 

 

Vanuit Kanteel Kinderopvang: KDV, PA en BSO 
Aanmelden TSO  
Onze TSO- begeleiding kijkt ernaar uit weer te starten met TSO. Er zal het e.e.a. veranderen met 
name de registratie van kinderen structureel al dan niet incidenteel. Vanaf nu kun je de gewenste 
TSO dagen doorgeven via het ouderportaal. Let op: Wanneer je al een plaatsing had moet je toch de 
gewenste dagen invullen.  
Afmelden kan door de desbetreffende datum uit te vinken en op Opslaan te klikken. Doe je dit 
uiterlijk voor 7:00 uur op de dag dat je TSO hebt aangevraagd, dan kun je kosteloos annuleren. Heb je 
vragen? 
Dan kun je terecht bij je TSO Coördinator van je locatie. Let op, tijdens de schoolvakanties zijn de 
coördinatoren niet bereikbaar. Neem dan bij vragen contact op met relatiebeheer@kanteel.nl.  

Aanmelden BSO  
De BSO gaat van start op woensdag en vrijdag met een actief programma. Inschrijven gaat via onze 
afdeling Relatiebeheer via telefoonnummer 073- 851 14 75 of via de site www.kanteel.nl 

Peuter Arrangement 
Wist u ook dat u uw kind al vanaf 2 jaar kunt opgeven voor het PA, school, maar ook de BSO? We 
vragen u om jonge broertjes en zusjes van onze leerlingen alvast in te schrijven, zodat wij zicht 



  

 
 

   
 

hebben op, op hoeveel kinderen we kunnen rekenen. Daarnaast komt er op dinsdagen vanaf 
september een aanbod peuterdans. Opgeven kan via info@kchetstadshart.nl onder vermelding van 
peuterdans en de naam van de peuter. 

Kinderdagverblijf 
Op het kinderdagverblijf zijn nog enkele plaats op woensdag en vrijdag. Heeft u interesse dan kunt u 
altijd even bij het kinderdagverblijf binnenlopen. Inschrijven gaat via onze afdeling Relatiebeheer via 
telefoonnummer 073- 851 14 75 of via de site www.kanteel.nl  

Overkoepelende thema’s  

Dit schooljaar gaan we werken met een aantal overkoepelende thema’s. Dat maakt het mogelijk om 
veel samen te werken en de verschillende ruimtes in het kindcentrum inspirerend in te richten. In de 
eerste themaperiode zal samenwerking in de groep centraal staan.  

Het eerste thema is ‘Doe je mee?’ 

De kinderen en leraren gaan actief van start in deze gouden weken. De kinderen en de leerkrachten 
leren elkaar door groepsvormende activiteiten, energizers en coöperatieve werkvormen goed 
kennen en er is aandacht voor de regels en afspraken in de klas. De kinderen leren dat iedereen zijn 
mening moet kunnen uiten en verdedigen en iedereen respect moet hebben voor de mening van 
anderen. Met Designweek@school gaan we ontdekken hoe we samen invloed kunnen uitoefenen op 
een fijne omgeving. We gaan aan de slag met uitdagende werkvormen en materialen, ga voor meer 
informatie naar https://designweekatschool.nl. Samen met DesignWeek@School gaan we op 
ontdekkingstocht en verkennen we hoe we onderzoekend, ontwerpend en ondernemend leren, 
creativiteit, technologie en duurzaamheid op vakoverstijgende wijze kunnen verbinden aan 
bestaande leerlijnen, kern- en leerdoelen, methodes en concepten op school.  

 

Het Stadshart in beweging 
Het komende schooljaar zal er veel aandacht zijn voor bewegend en actief leren. De gymlessen zijn 
daar ook onderdeel van. Praktisch gezien is het niet meer mogelijk om twee keer per week in de 
gymzaal gymles te organiseren binnen onze schooltijden. De gymles zal daarom verlengd worden en 
we gaan ook bewegen door middel van dansles. Alle groepen gaan dansles krijgen in het speellokaal 
op school. Op dit moment is nog niet bekend wanneer we in de zaal mogen gaan gymen, meer 
informatie hierover volgt. Mochten we nog niet in de gymzaal terecht kunnen, zullen de gymlessen 
buiten plaatsvinden. Helaas moeten we afscheid nemen van onze vakdocent gym Renske. Renske 
heeft het fijn gevonden om bij ons de lessen te verzorgen maar kreeg een mooi aanbod om meer 
voor één werkgever te gaan werken in één wijk. Hoewel ze ons gaat missen heeft ze dit aanbod 
aangenomen. We willen Renske enorm bedanken voor alle fijne lessen en inspiratie die we bij haar 
op hebben gedaan. Met de bagage van die inspiratie en een extra opleiding voor een aantal 
teamleden gaan de groepsleerkrachten zelf de lessen verzorgen. Samen gaan we actief leren. 



  

 
 

   
 

RIVM 
De school past de RIVM-adviezen en richtlijnen die gelden voor het onderwijs toe. Voor leerlingen in 
groep 1 of 2 betekent dat, dat zij bij een neusverkoudheid gewoon naar school mogen, behalve: 

• als het kind ook koorts heeft; 
• kinderen contact hebben met iemand met een bevestigde COVID-19 infectie; 
• er een volwassene in het gezin van het kind klachten heeft die kunnen wijzen op het nieuwe 

coronavirus (zie rivm.nl/ coronavirus-covid-19). Dan moet het kind thuisblijven en is het belangrijk om 
het kind te testen.  

Voor leerlingen vanaf groep 3 geldt dat zij thuisblijven:  

• bij verkoudheidsklachten of andere klachten die passen bij COVID-19 (neusverkoudheid, loopneus, 
niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging of koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak);  

• het kind een volwassen gezinslid heeft met passend bij COVID-19 (koorts en/of 
benauwdheidsklachten). Voor meer informatie zie: lci.rivm.nl/langdurig-neusverkouden- kinderen.  

• Wanneer een leerling positief getest is op corona moet hij/zij ten minste 7 dagen thuisblijven en 
uitzieken. De leerling mag pas weer naar school en de opvang als hij/zij na deze 7 dagen ook 24 uur 
geen klachten meer heeft. Zie voor meer informatie over thuisblijven: lci.rivm.nl/leefregels.  

• Als iemand in het huishouden van de leerling koorts boven 38 °C en/ of benauwdheidsklachten heeft, 
blijft de leerling ook thuis.  

• Als iedereen binnen het huishouden 24 uur geen klachten heeft, mag de leerling weer naar school en 
de opvang.  

• Als iemand in het huishouden van de leerling getest is voor COVID-19 en een positieve uitslag heeft, 
moet de leerling wachten tot die persoon 24 uur klachtenvrij is en dan 14 dagen ná het laatste contact 
met die persoon, thuisblijven. Zie voor meer informatie: lci.rivm.nl/informatiebriefhuisgenootthuis.  

Ventilatie 
Er wordt in de actualiteit veel over ventilatie gesproken. Dit heeft onze aandacht. De ventilatie van 
ruimten moet voldoen aan het Bouwbesluit voor bestaande bouw (2012). Het is het daarnaast 
belangrijk ruimten in de school regelmatig te luchten, we doen dat bijvoorbeeld door ramen en 
deuren open te zetten op bepaalde momenten. Er is een afspraak gemaakt voor een check om te 
onderzoeken in hoeverre ons gebouw voldoet aan de eisen. We houden u op de hoogte.  

Luizenpluizen 
We willen u vragen thuis controleren of uw kind neten of luizen heeft nu we weer naar school gaan 
zodat we het schooljaar luisvrij kunnen starten. Voorlopig wordt er nog niet op luizen gecontroleerd 
op school, we vragen u dat zelf te doen en door te geven wanneer er sprake is van neten of luis bij 
uw kind.. 

Meer informatie volgt 
Aangezien we over sommige zaken verder informatie in willen winnen of af willen stemmen komen 
we daar later op terug. Meer gedetailleerde informatie over oudergesprekken, uitstapjes, traktaties, 
en gymles volgt later, maar voor nu genieten van het komende weekend en daarna een fijne 
kleurrijke start van het schooljaar! 

 

 


