Maastricht, d.d.03-09-2021
Aan:
Alle ouders/ verzorgers van BS Scharn,
Betreft:
Start schooljaar 2021-2022
Dag ouders/verzorgers,
In de brief van respectievelijk 16 en 22 juli 2021 hebben we u al breed geïnformeerd over de start
van het nieuwe schooljaar. We verwijzen in deze eerste infobrief met name naar de extra
nieuwsbrief BS Scharn van 16 juli 2021, waarin alle belangrijke info voor komend jaar staat. U kunt
deze brief -en in de toekomst alle belangrijke brieven- vinden binnen Schoudercom / Documenten.
Allereerst willen wij u en de kinderen natuurlijk een van harte welkom heten. Wij zijn enthousiast
weer te kunnen starten. Vanwege Corona zal de aanvang van het jaar een rustig verloop kennen.
Toch willen we (kinderen, ouders/verzorgers en medewerkers kindcentrum) snel stilstaan bij het
begin van het schooljaar. Wij bekijken op dit moment of woensdagmiddag 15 september a.s. de
geschikte middag (14.00-16.00 uur) is om elkaar te ontmoeten. Hierover wordt u tijdig geïnformeerd.
Op 2 september zijn we met het veiligheidsteam van de school bij elkaar geweest en hebben we
besloten dat we vanaf maandag 6 september a.s. terugvallen op de reguliere schooltijden. Dit
betekent dat we elke dag beginnen om 08.30 uur met een inloop vanaf 08.20 uur.
De kinderen van de groepen 1-2 gaan met de leerkrachten samen naar binnen.
De leerlingen van groep 3 t/m 8 gaan zelfstandig naar binnen.
Schooltijden:
Maandag 08.30 – 12.00 uur 13.00 – 15.00 uur
Dinsdag
08.30 – 12.00 uur 13.00 – 15.00 uur
Woensdag 08.30 – 12.30 uur
Donderdag 08.30 – 12.00 uur 13.00 – 15.00 uur
Vrijdag
08.30 – 12.00 uur 13.00 – 15.00 uur
Binnen dit kader is het goed te benoemen dat de leerlingen van de bovenbouwgroepen, de groepen
6 t/m 8, in principe zelfstandig naar school en naar huis zouden kunnen komen en gaan.
Wij willen u wel met klem vragen de Corona-afspraken in acht te houden en te nemen. Dit houdt in
dat vooralsnog ouders/verzorgers niet op het schoolplein en binnen de school kunnen komen. Dit
kan wel op afspraak. Bij de toegangspoorten (zie hiervoor de belangrijke infobrief van 16 juli) en in de
Kloosterstraat vragen wij iedereen rekening te houden met de anderhalve meter maatregel. Verder
gelden de landelijke richtlijn rondom het COVID-19 virus.
Zoals u wellicht heeft bemerkt, houden we de verkeerssituatie rondom de school en m.n. de
Kloosterstraat nauwgezet in de gaten. We voeren dan ook metingen uit en spreken voortdurend
mensen aan op rij- en parkeergedrag. In het nieuwe jaar zullen we de situatie -met de wijkagentstrikt blijven volgen en waar nodig ingrijpen.
Bij het begin van het nieuwe jaar ontvangt u ook de schoolgids met alle informatie over de school en
het kindcentrum. Wij bieden de school- c.q. kindcentrumgids aan in digitale vorm. Wilt u liever een
gedrukt exemplaar, dan kunt u altijd een van onze administratieve krachten vragen voor een

hardkopy. Naast de schoolgids is het belangrijk de kalender in ons ouderportaal Schoudercom steeds
te raadplegen. Hierin staan alle data en afspraken over de groep(en) en de school. Wij zorgen als
school dat deze kalender / agenda steeds actueel is.
Rest mij de kinderen, u en alle medewerkers binnen het kindcentrum Scharn enorm veel
(leer)plezier te wensen. Dat wij met zijn allen weer vormgeven mogen geven aan ons prachtig
kindcentrum en onze prachtige school.
Namens het schoolteam,
Namens de partners binnen het Kindcentrum,
Marcel Janssen

