
 

Let op! Wij ondervinden problemen met de nieuwe versie van klasbord vandaar dat wij deze brief via 
klasbord, email en website verspreiden.  
 
Hellevoetsluis, 27 augustus 2021 
 
Betreft: start nieuwe schooljaar 
 
Beste ouder(s)/verzorger(s),  
 
Eindelijk is het zover! Aanstaande maandag ontvangen wij uw kind(eren) in KC De Samenstroom. Er 
is ontzettend hard gewerkt door collega’s van de verschillende scholen en natuurlijk ook door 
externe partijen om de school en buitenruimtes zo mooi te krijgen. We zijn hier heel blij en 
ontvangen u en uw kinderen vol trots!  
 
Natuurlijk zijn er nog zaken die niet helemaal klaar zijn en nog aandacht verdienen. Zoals de 
afronding van de speeltuinen, de parkeergelegenheid en de verkeerssituatie rondom het pand. We 
vragen hiervoor uw begrip en geduld. Nog enkele belangrijke punten voor de start:  
 

• Kom zoveel mogelijk lopend of met de fiets naar school; de parkeergelegenheid is beperkt. 
Op afbeelding is te zien waar de fietsenstalling is. 

• Er is sprake van éénrichtingverkeer rond het pand voor een vlotte en veilige verkeersstroom.  

• Het kindcentrum heeft twee ingangen (zie afbeelding). De onder- en middenbouwleerlingen 

komen naar binnen bij ingang Oost en komen hier ook op het einde van de lesdag naar 

buiten. De bovenbouwleerlingen komen het kindcentrum binnen bij ingang Noord (bij de 

sintelbaan) en verlaten hier ook het kindcentrum na lestijd.  

• De versoepelde maatregelen in strijd tegen corona maken het mogelijk dat u komende week 

elke dag met uw kind mee de school in mag. De deuren zullen vanaf 8:15 uur open zijn. Wel 

het dringende verzoek om uw kind met één ouder per keer te komen brengen en zo veel als 

mogelijk 1,5 meter afstand van elkaar te houden en de aangegeven ingang te gebruiken. Het 

team staat klaar om u de weg te wijzen. 

Unit 2: onderbouw (begane grond) 

Unit 7: middenbouw (eerste verdieping) 

Unit 8: bovenbouw (eerste verdieping) 

• Vanaf de tweede lesweek, die start op maandag 6 september, zullen de leerlingen bij de 
ingang opvangen worden door de leerkracht(en) en zelfstandig naar het unit gaan. De 
deuren gaan om 8:15 uur open en om 8:30 uur start de lesdag. 

• De leerkrachten richten zich bij binnenkomst op de leerlingen om hen een warme, veilige 
start te laten maken. Daarom is er geen tijd om vragen te beantwoorden. Stel dringende 
vragen ’s ochtends voor 8.15 uur en het liefst via de het directe emailadres van de 
leerkracht. Dinsdagavond 7 september is er een informatiemoment voor ouders waarop u 



uw vragen kunt stellen aan de leerkracht en het pand kunt bekijken (verdere informatie 
volgt zsm). 

• We zijn telefonisch bereikbaar via 0181-312967, maar de telefooncentrale werkt mogelijk 
nog niet optimaal. Krijgt u geen gehoor? Stuur dan een email.  

• Verjaardagen vieren we in de basisgroep in het unit. Mocht uw kind willen trakteren dan 
graag afstemmen met de leerkracht.  

• Het gras is net gelegd en mag komende twee weken nog niet betreden worden. 

• KC De Samenstroom wil kinderen een gezonde en rookvrije leeromgeving bieden. Het is 
daarom op het schoolplein verboden om te roken. 

• Vriendelijk verzoek om geen honden mee te nemen bij het brengen en halen van uw kind 
omdat er kinderen zijn die hier bang voor zijn. Op het schoolplein zijn honden verboden. Net 
buiten het schoolplein willen wij iedereen vragen om honden kort te houden. 

• Komende week ontvangt u de jaarkalender met alle belangrijke data en informatie. 
 
We zien uit naar een goede start met elkaar!  
 
Met vriendelijke groet, mede namens het team, 
 
Nanda van Dijk 
Directeur 
 

 
 


