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 Nummer 1, augustus, jaargang 2020-2021 

We zijn gestart! 
De kop is eraf. De eerste schooldagen zijn alweer voorbij. Kennismaken, 

wennen aan elkaar, overleggen, kletsen met elkaar, luisteren, creatief 

bezig zijn, lezen, rekenen… We zijn blij dat we er weer zijn.  

 

De Gouden Weken 
Een goed begin is het halve werk. Dit geldt zeker voor de groepsvorming 

aan het begin van het schooljaar. Kinderen zijn letterlijk en figuurlijk 

gegroeid. De groep heeft elkaar een langere tijd niet gezien, waardoor het 

groepsvormingsproces van vooraf aan begint. De Gouden Weken zijn de 

eerste weken van het schooljaar. Het zijn de belangrijkste weken voor het 

neerzetten van een goede basis voor een fijne sfeer in de klas. Daarom zijn 

deze weken goud waard. Als je als leraar in deze eerste, belangrijke weken 

veel aandacht schenkt aan groepsvorming, heb je hier de rest van het 

schooljaar profijt van. Het contact tussen ouders en school is een 

onderdeel van de Gouden Weken. Een goed begin van het schooljaar 

begint namelijk niet alleen met een positieve sfeer in de groep maar ook 

met betrokken ouders. Je haalt pas het beste uit de leerling wanneer 

ouders en school goed samenwerken. Alleen samen (school en ouders) 

kunnen we dit tot een succes maken. We starten daarom het schooljaar 

normaliter met een startgesprek. In deze periode waarin we te maken 

hebben met COVID-19 kunnen we dit helaas niet op de gebruikelijke 

manier organiseren. Daarnaast zullen de geplande informatieavonden niet 

doorgaan.  

 

Coronamaatregelen  
We zijn deze week goed begonnen. We zijn blij dat we weer volledig zijn 

opgestart. Zo nu en dan komen er nog wel eens vragen binnen die gaan 

over de Coronamaatregelen. Het betreft dan met name de twijfels bij 

(chronische) neusverkoudheid bij kinderen, maar ook personeelsleden. De 

richtlijnen zijn dat bij (neus)verkouden (behalve tot en met 6jaar!), koorts 

en lichte hoest je thuisblijft. Alleen chronische verkoudheid, hooikoorts of 
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dergelijke zaken zijn uitzonderingen. Neem in dat geval dan even contact 

op met de leerkracht(en) van uw kind(eren).  

 

Hoofdluis  
In verband met de Coronamaatregelen kunnen we op school geen controle 

doen voor hoofdluis. Wilt u daarom zelf de haren van uw kinderen 

regelmatig controleren? Mocht u neten en/ of hoofdluis ontdekken, dan 

vragen wij u om contact met de leerkracht op te nemen, zodat we 

(anoniem) andere ouders kunnen informeren over de aanwezigheid 

hiervan. U kunt ook een kijkje nemen op de website van de GGD; 

www.ggdfryslan.nl of op de landelijke website www.rivm.nl/hoofdluis. 

Hier kunt u een informatiebrochure downloaden. Alleen samen kunnen we 

dit probleem de baas. 

 

Startgesprekken  
De afgelopen jaren werd er aan het begin van het schooljaar een 

startgesprek gehouden. Ook dit jaar willen we dit blijven doen, maar zal 

het anders verlopen dan anders. We zullen deze gesprekken voeren via 

Teams, u kunt hiervoor het account van uw zoon of dochter gebruiken.  

Het eerst volgende officiële contactmoment vindt pas plaats in november. 

Nu we elkaar niet treffen in de school, willen we u nadrukkelijk vragen om 

contact te zoeken met de leerkracht wanneer er iets is.  

Het primaire doel van deze startgesprekken is om een goede start te 

maken met elke ouder en kind. We willen graag uw kind(eren) beter leren 

kennen en weten wat hem/ haar bezighoudt.  

Tijdens het gesprek kunt u en uw kind bijvoorbeeld vertellen waar hij/ zij 

goed in is, wat hij/ zij moeilijk vindt, waar uw kind blij van wordt, wat hij/ 

zij spannend vindt, bijzondere eigenschappen, gezondheid en wat de 

leerkracht nog meer zou moeten weten om goed met uw kind te kunnen 

werken. Daarnaast kunnen er ook afspraken gemaakt worden over hoe we 

het komende schooljaar elkaar het beste op de hoogte kunnen houden.  

Ons gezamenlijke doel is uiteindelijk er een goed, gezellig, maar vooral ook 

leerzaam jaar van te maken waarbij we uitgaan van een goede 

samenwerking tussen ouders en school. 

De gesprekken worden ingepland via Social Schools. Hier kunt u zelf 

aangeven op welke tijd u, samen met uw kind, het gesprek wilt hebben. De 

gesprekken vinden plaats in week 36 en zullen ongeveer 10 minuten 

duren. U krijgt hiervoor binnenkort een uitnodiging. Op het startformulier 

(tevens de uitnodiging) staan vragen die u kunt invullen. Zo hebt u een 



 

www.earstetrimen.nl 

 

overzicht van zaken die u met de leerkracht graag wil bespreken. 

Bovenaan dit formulier staan 2 vragen met betrekking tot de uitnodiging. 

Wilt u uw wens aankruisen op dit formulier? Deze wens ook graag 

doorgeven aan de betreffende leerkracht. Mocht tijdens het gesprek 

blijken dat er meer tijd nodig is, dan kunt u een vervolgafspraak maken.  

 

Bewegingsonderwijs 
De gymnastieklessen zullen worden gegeven vaste dagen in de week. De 

leerkrachten hebben de dagen inmiddels gecommuniceerd. Het dragen 

van gymnastiekkleding en schoenen is tijdens de bewegingslessen 

verplicht. 

Wilt u, ook voor de leerlingen uit groep 1 en 2, zorgen voor goede 

gymschoenen (géén zwarte zolen), die de kinderen zelf aan kunnen 

trekken. De kinderen zijn soms flink gegroeid en passen de schoenen van 

afgelopen jaar soms niet meer. 

 

Jaarplanning 
In de agenda van Social Schools kunt u de agenda van het schooljaar 

vinden. Hierop staan de activiteiten die voor de hele school gepland staan 

en daarnaast ziet u de activiteiten per groep. Verjaardagen van de 

leerlingen zijn ook hierin opgenomen. We zullen ervoor zorgen dat deze 

agenda up-to-date blijft! In de wekelijkse nieuwsbrief die Social Schools op 

zaterdag verstuurt ziet u ook de planning voor de week erna opgenomen. 

Er zullen dit schooljaar, waarin door corona zoveel onzeker is, regelmatig 

aanpassingen plaatsvinden.  

Vriendelijk groet, 

Namens het team van De Earste Trimen, 

 

Doutzen van der Ende 


