
    
 

   
 

Nieuwsbrief september 2021 KC Het Stadshart 

Start 
Maandag starten we vol enthousiasme het nieuwe schooljaar. We hadden graag een normale start 

gehad waarbij u samen met uw kind(eren) het gebouw in kon komen en we elkaar weer fysiek 

konden ontmoeten. Dat is helaas nog steeds niet mogelijk gezien de corona maatregelen. De 

kinderen die voor het eerst ons kindcentrum bezoeken, mogen hun eerste schooldag met één van 

hun ouders samen naar binnen komen. Alle andere kinderen vragen we zelfstandig naar binnen te 

gaan. Op het schoolplein zullen wij, zoals u gewend bent, de kinderen die hiermee moeite hebben 

opvangen en hen naar binnen begeleiden. Net als voor de vakantie komen de kinderen van de 

groepen 1 t/m 4 via het schoolplein, de kinderen van de groepen 4 t/m 8 komen door de voordeur 

naar binnen.  Wilt u uw kind thuis weer controleren op hoofdluizen? Alvast hartelijk dank! 

Ook bij de start van dit nieuwe schooljaar vragen wij u de auto zoveel mogelijk thuis te laten en 

samen met ons en de kinderen te zorgen voor een veilige omgeving rondom het gebouw. Kom liefst 

te voet of met de fiets en stopt u niet met u auto voor of aan de zijkant van ons gebouw. Wij hechten 

aan een veilige omgeving voor alle kinderen! 

Personeel 
Deze week heeft Karin gemeld dat zij gaat werken op een andere school. Wij vinden het erg jammer 

dat Karin vertrekt en zijn heel blij met alles wat ze voor ons betekend heeft. Er is sprake van een kans 

die zich voordeed voor Karin, die heeft zij aangegrepen. Dat is een moeilijke beslissing voor haar 

geweest, omdat zij zich altijd loyaal en vol passie heeft ingezet voor Het Stadshart. Daar zijn wij haar 

heel dankbaar voor. Gelukkig kunnen wij Marleen van der Heijden al aanstaande maandag 

verwelkomen als nieuwe collega voor groep 1-2A. Zij is een ervaren leerkracht die veel waardevolle 

expertise meebrengt. Marleen, van harte welkom! Ook Helma van Boekel komt ons KC versterken als 

locatiemanager van BSO, PA en KDV van Kanteel. Wij danken Marissa voor al haar inzet en heten ook 

Helma van harte welkom!  

Informatieavond 
Op 14 september vindt er een informatieavond plaats in de groepen 1 t/m 8. We informeren u op 

een later moment over de precieze tijden en invulling, maar vragen u de datum alvast te noteren. 

Het doel van de avond is elkaar ontmoeten en u informeren over de gang van zaken het komend 

schooljaar. We laten u weten hoe we dit binnen de corona- maatregelen inrichten. We zien ernaar 

uit u op deze avond weer fysiek in het gebouw te ontmoeten en een kijkje in het lokaal te laten 

nemen.  

Corona 
Het kabinet heeft besloten dat het onderwijs voorlopig van start gaat met vrijwel dezelfde 

coronamaatregelen als voor de zomervakantie.   

• Afstand houden waar mogelijk; 
• Frequent handen wassen en regelmatig ventileren; 
• Bij klachten testen bij de GGD; 
• Ouders kunnen gebruik blijven maken van de beslisboom om te bepalen of een kind wel of 

niet naar school kan. Neem bij twijfel gerust contact met ons op. 

https://ggdhvb.us11.list-manage.com/track/click?u=b38ca1b53c3bb10e398196da5&id=a14b6cce82&e=de733e780d


  

 
 

   
 

We zijn heel blij dat we weer fysiek onderwijs kunnen geven en zullen bovenstaande maatregelen 

strikt handhaven. We vragen hierbij uw medewerking. Na de persconferentie van 20 september volgt 

meer informatie over de maatregelen die daarna zullen gelden.  

Nieuwe schooltijden 
Zoals eerder gecommuniceerd, starten we vanaf maandag 6 september met onze nieuwe rooster. De 
inlooptijd start iedere ochtend om 8.20u, de lestijden worden als volgt: 

- Maandag 8.30u- 14.15u; 

- Dinsdag 8.30u- 14.15u; 

- Woensdag 8.30u0 12.30u; 

- Donderdag 8.30u- 14.15u; 

- Vrijdag 8.30u- 14.15u. 
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