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De vakantie zit er bijna op, hopelijk heeft u heerlijk kunnen genieten van de vakantie. Deze week zijn alle
collega’s op de Indon alweer hard aan het werk om de school weer in te richten en alles klaar te zetten voor
het nieuwe schooljaar. Met heel veel plezier en vertrouwen kijken we het nieuwe schooljaar tegemoet.
In deze nieuwsbrief een aantal zaken die alvast belangrijk zijn voor de start van het schooljaar. In de volgende
nieuwsbrieven zullen de nieuwe collega’s zich aan u voorstellen. Wij hebben er zin in, kijken uit naar de komst
van alle kinderen en gaan helemaal uitgerust en fris starten aan een nieuw en fantastisch schooljaar.
Met hartelijke groet, namens het team van de Indon.
Pauline van der Veen
Agenda
25 augustus
1 & 2 september
16 september

Ouderavond
Startgesprekken
Studiedag ( alle leerlingen zijn vrij)

Coronamaatregelen
Bij de start van het schooljaar zijn de volgende maatregelen nog van kracht:
Alle leerlingen kunnen volledig naar school
Leerlingen houden geen 1,5 meter afstand tot elkaar, volwassenen houden die afstand nog steeds wel.
Dit betekent dat het afscheid nemen en ophalen bij het hek van het plein de gewoonte blijft. Bij het
verlaten van het plein is het onmogelijk om de afstand te bewaren gezien de drukte die dan ontstaat.
In de school dragen we geen mondkapjes tenzij dat de wens van de drager zelf is.
Ouders komen alleen de school in op uitnodiging van een van de collega’s van de Indon. Contact kan
via Parro, mail, telefoon of fysiek plaatsvinden in afstemming met elkaar.
In de bijlage vindt u de nieuwste versie van de beslisboom. De belangrijkste wijzigingen hierin zijn:
De vraag over verkoudheidsklachten is komen te vervallen.
Als een huisgenoot klachten heeft die passen bij corona én koorts of benauwdheid heeft, hoeft een
kind niet meer thuis te blijven.
De vragen over ‘nauw contact’ en ‘terugkomst uit het buitenland’ zijn losgekoppeld. Dit is omdat
kinderen die terugkomen uit een land met een zeer hoog risico dringend geadviseerd worden thuis te
blijven.
Op een aantal plaatsen is toegevoegd wat de regels zijn als kind immuun is.
Het landelijke protocol m.b.t. traktaties ed. is nog niet aangepast. We houden dus nog even de regel aan dat
‘verpakt’ trakteren de norm is. Zodra dit verandert zal ik u nader informeren.
Ouderavond
De ouderavond staat gepland voor 25 augustus. De ouderavond houden wij fysiek op school in de klas van uw
zoon of dochter. De leerkracht zal dan vertellen welke dingen belangrijk zijn in het komende schooljaar, waar
zij mee bezig gaan en waar u zelf mee aan de slag kunt. Vanzelfsprekend is het ook een fijn moment om de

andere ouder van de kinderen in de klas te ontmoeten en even te spreken. Elkaar kennen helpt vaak in het snel
thuisvoelen in de klas.
De ouderavond verdelen we in twee rondes om enige spreiding in de hoeveelheid mensen in de school aan te
brengen. Ronde 1 van 19.00 uur tot 19.40 uur en ronde 2 van 19.50 uur tot 20.30 uur. We nodigen van elke
leerling graag 1 ouder uit om aanwezig te zijn op de ouderavond. Aanmelden kan bij de leerkracht van uw zoon
of dochter en uiterlijk tot maandag 23 augustus aanstaande. Vergeet u niet door te geven in welke ronde u wilt
komen?
Parkeren rond de school
Na overleg met de leden van de MR is het volgende (voorlopige) voorstel omtrent het parkeren rond de school.
We willen u verzoeken om niet te stoppen of te parkeren op het stukje van de straat waaraan de
ingang van het schoolplein ligt. Het “even snel” laten in en uitstappen van een kind heeft al enige
keren geleid tot gevaarlijke situaties. Ook het parkeren op de stoep voor de ingang van het plein
maakt de verkeerssituatie onoverzichtelijk en nodeloos gevaarlijk.
o Parkeren kan rondom het grasveld voor de school (Jozelf Israellaan) en natuurlijk in de Albert
Neuhuijslaan richting de Burgemeester s’Jacobslaan.
o Voor snel in en uitstappen kunt u ook de parkeerplaats van het zorgcentrum aan de Jozef
Israellaan gebruiken, te bereiken via inrijden vanuit de Huizerweg.
o Parkeer niet voor de ingang van een oprit, garage of voordeur van de buren van de Indon.
Fietsen doen zowel ouders als kinderen natuurlijk op de straat, op de stoep loopt ieder met de fiets
aan de hand naar de straat om daar verder te fietsen.
Samen met de wijkagent kijken we momenteel naar andere mogelijkheden om de veiligheid van alle partijen te
kunnen waarborgen. Onveilige verkeerssituaties, hoe makkelijk of hoe snel het soms ook lijkt te gaan, moeten
we met elkaar voorkomen.
Schooltijden (herhaling)
De kinderen op de Indon gaan naar school van 08.40 uur tot 14.10 uur. Het schoolplein en de fietsenstalling
gaan om 08.25 uur open, vanaf dat moment is er ook toezicht op het plein aanwezig. Houd er rekening mee dat
als uw kind vroeger op school is dat hij of zij voor een dicht hek staat en daar enige tijd moet wachten. We gaan
ervan uit dat u met uw kind bespreekt hoe dat wachten er dan uitziet en welk gedrag daarbij hoort, dat
bespreken we ook in de klas maar uw hulp is van harte welkom.
BSO Dynamo
Vanaf dit schooljaar is BSO Dynamo weer aanwezig in ons pand. BSO Dynamo is onderdeel van de SKBNM en
maakt gebruik van een lokaal en de faciliteiten van de Indon. Een opening en grootse aankondiging volgen nog,
hierbij bent u als ouder van de Indon alvast geïnformeerd. Mocht u interesse hebben in een plekje bij Dynamo
voor uw zoon of dochter dan kunt u hiervoor contact opnemen met de SKBNM ( 035 69 700 75).

