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Nieuwsbrief augustus 2021 

Start nieuwe schooljaar  
 
Het lijkt nog maar kortgeleden dat we met alle kinderen de 
zomervakantie met een harde toeter inluidden. En nu gaan we 
maandag de vogelverschrikker, tovenaar, leeuw en blikkenman weer 
van stal halen om de kinderen welkom te heten in het nieuwe 
schooljaar! De kinderen van Villa Fluitekruid (Zozijn) en De Achthoek, 
die in de zomervakantie Het Gele Park bezochten, krijgen eindelijk 
weer gezelschap. Het voelt goed om met z’n allen de draad weer op 
te pakken, we hebben er zin in! 
 
Inhoud van deze nieuwsbrief: 

• Brengen en halen 
• Covid-19 
• Kennismakingsavonden 
• Inrichting buitenterrein 

 
 

Brengen en Halen 
 
In de ‘proefweek’, voor de zomervakantie, hebben we een aantal 
afspraken gemaakt over wanneer en waar u de kinderen kunt 
brengen en halen. Voor het basisonderwijs en speciaal basisonderwijs 
op de benedenverdieping is daar een kleine verandering in 
gekomen: 
 
- De kinderen van het basisonderwijs uit Bos en Weide, unit geel, 

kunnen voortaan via de hoofdingang naar binnen en ook weer 
aan het eind van de dag naar buiten. Ouders kunnen hun kind 
aan de voorkant na schooltijd ophalen, bij de kiss&ride zone. Op 
welke plek dat is, staat aangegeven met bordjes met de letter 
van de groep. De kinderen worden daar door de leerkrachten 
naartoe gebracht.  

- Kinderen van het sbo (Bos Geel A en Bos Groen A) gaan nog wel 
via de zij- ingang aan de Varsseveldseweg naar binnen. Zij gaan, 
net als de andere kinderen van geel, aan de voorkant bij de 
kiss&ride zone, naar buiten.  

- Op de bovenverdieping is ook een kleine wijziging, alle kinderen 
van Blauw gaan via ingang Veen, de trap aan de achterkant. 

- Voor de andere kinderen blijft alles hetzelfde. 
 
Verder nog het volgende: 
- Kinderen van het basisonderwijs en speciaal basisonderwijs 

kunnen vanaf 08.15 u. het gebouw in. De slagboom van de 
kiss&ride gaat dan open. Kinderen van de Hamalandschool zijn 
vanaf 08.25 u welkom. 

- De kinderen van het basisonderwijs en speciaal basisonderwijs 
kunnen vanaf 14.05 u opgehaald worden. Ze hebben tot 14.00 u 
school en de leerkracht heeft dan 5 minuten de tijd om de 
kinderen naar de juiste plek te brengen. 

- Wilt u uw kind zoveel mogelijk met fiets of lopend brengen? Het 
aantal parkeerplaatsen aan de voorkant is en blijft beperkt. 

- En als u toch met de auto komt, gebruik dan zoveel mogelijk de kiss&ride zone. Dat gaat sneller. We 
zullen dit voorlopig nog blijven begeleiden. 

 
Een plattegrond met de wijzigingen op de begane grond vindt u op de volgende bladzijde. 
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Covid-19 
Graag wijzen we u op het volgende: 
- Het gebouw Het Gele Park wordt uitstekend geventileerd. 
- We proberen het aantal “externe” volwassenen (ouders, leveranciers, enz.) in het kindcentrum, 

zoveel mogelijk te beperken. Is het noodzakelijk dat u de school betreedt, vragen we u alle landelijk 
geldende hygiëne- en Corona- regelingen in acht te nemen.  

- Maatwerk: gesprekken/contacten die noodzakelijk zijn, gaan wel door. 
- Ouder-/ informatie-/ kennismakingsavonden gaan voorlopig niet door. U wordt door de 

groepsleiding/ leerkrachten afzonderlijk geïnformeerd. Zodra er meer kan, krijgt u bericht hiervan. 
- Wanneer zich een besmetting voordoet zullen wij advies aan de GGD vragen en daarnaar 

handelen. We zullen u daar dan over informeren. 
 

Buitenterrein 
Door een fout van de onderaannemer van BINX zijn de water-overstort plaatsen (wadi’s) te diep 
uitgegraven. Deze zijn inmiddels opgehoogd, en zijn nu veilig. Het heeft voor vertraging van de 
oplevering van het natuurlijk speelterrein van onszelf gezorgd. De uiteindelijke, definitieve oplevering 
verwachten we nu richting de herfstvakantie i.p.v. 30 augustus. In de herfst worden de planten 
ingepland. Er kan gelukkig al wel op veel plekken gespeeld worden… en het wordt fantastisch mooi! 
 

Tot ziens, hopelijk snel een keer live in Het Gele Park! 


