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Beste ouders van de Botkeskoalle en de Sprankeling, hierbij 

ontvangt u de eerste gezamenlijke nieuwsbrief vol nieuwtjes en 

wetenswaardigheden, aandachtspuntjes en tips rondom de Campus. 

We wensen u veel leesplezier!  

Trynke Dag en Alie Rienks       

De kop is eraf 

Na jaren van voorbereiding zijn dan eindelijk beide scholen verhuisd naar de 

prachtige Campus. En wat is het een prachtig mooi licht gebouw met veel glas. Het is 

er heerlijk werken voor de kinderen en leerkrachten. We vinden het uiteraard heel erg 

jammer dat u, als gevolg van corona, de school nog niet heeft kunnen bekijken. Beide 

scholen zijn bezig om, elk op hun manier, hier toch een draai aan te gaan geven.  
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Corona 

Helaas hebben we nog steeds te maken met corona. Daarom vragen we uw aandacht 

voor onderstaande regels; 

- Kom niet te vroeg naar school en houd afstand van andere wachtende ouders 

- Blijf na school niet rondhangen op het plein maar ga direct naar huis 

- Laat kinderen die dat kunnen zoveel mogelijk zelfstandig naar school gaan 

- Alleen bij hoge uitzondering en na afspraak mogen ouders in school komen; 

was uw handen vooraf en desinfecteer ze bij de desinfectiezuilen 

- Door corona is er geen georganiseerde hoofdluiscontrole op de scholen. 

Daarom vragen we u om zelf regelmatig uw kind(eren) te controleren op 

hoofdluis.  

- Raadpleeg bij ziekte van uw kind de Beslisboom. Deze is met alle ouders van 

beide scholen gedeeld.  

- Bij 3 of meer zieke kinderen in een groep zijn scholen verplicht om melding 

te doen bij de GGD.  

Plein en fietsen 

Er is best nog wel wat onduidelijk rondom de Campus. Alles moet ook gewoon nog 

wennen. Dat is logisch.  Daarom hier even een stukje over het plein.  

• We verzoeken ouders met klem om niet op of over het plein te fietsen. Parkeer 

uw fiets buiten het plein (de verharding) en loop naar de betreffende ophaalplek. 

Het gebeurt nu regelmatig dat ouders tussen de spelende kinderen door fietsen. 

Dit gebeurt aan beide kanten en is onwenselijk en kan gevaarlijk zijn. 

• Per 1 augustus zijn alle schoolpleinen rookvrij 

• Honden uitlaten op het plein of de beleeftuin is zeer onwenselijk. De kinderen 

spelen daar en lopen dan door de hondenpoep. We verzoeken u dan ook om dit 

niet te doen. Onder schooltijd mogen er sowieso geen honden op het plein of in 

de tuin. Dit in verband met de veiligheid. Veel spelende kinderen kunnen voor 

honden bedreigend zijn. We willen daarom geen risico’s lopen.  

• De kinderen parkeren hun fietsen tussen de ‘nietjes’ (rekjes) bij het hokje van de 

Botke. Dat gaat eigenlijk probleemloos. Gasten van de Campus parkeren hun 

fiets bij de nietjes bij de hoofdingang, langs het schelpenpad. 

Parkeren 

We hebben een paar dagen kunnen genieten van de bordjes ‘Tút en derút’ en daarna 

waren ze verdwenen. Gestolen helaas. De bordjes zullen zo snel mogelijk herplaatst 

worden. Parkeren aan de Badhúswei en de Halewei levert veel ongemak op bij 

omwonenden. We verzoeken u dan ook ZEER DRINGEND om daar NIET te 

parkeren maar op het grote parkeerterrein. Bij het OPHALEN van de kinderen kunt u 

wel in de auto wachten op de Tút en derút. Wederom dus niet op de Badhúswei of 

Halewei. De buurt is erg blij met de komst van de Campus en daar zijn we heel blij 

mee.  
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De tút en derút / the kiss and ride 

Verhuisboekjes 

Voor veel zaken rondom de Campus verwijzen we naar de Verhuisboekjes die u van 

beide scholen heeft ontvangen.  

BV Sport 

Het beheer van het gebouw is in handen van BV Sport. Richard Nijp is van 8-16 uur 

aanwezig en Kevin de Wal is er van 16-tot sluitingstijd 

 

 

Opening Campus 

De opening is op 24 september. Helaas wordt het door de corona geen groot feest. De 

invulling van deze dag is ons nog niet duidelijk. Een werkgroep is daar zorgvuldig 

mee bezig. Commissaris van de Koning Arno Brok zal de openingshandeling 

verrichten.  

 

 

De centrale hal / de sintrale hal / the central hall 
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