
 

 

Zondagsschool Jedid-Jah  
 

ROOSTER EN INFORMATIE  

 

2e helft 2020 
 
Beste ouders en verzorgers,  

 

Het nieuwe seizoen voor de zondagsschool is weer begonnen. Met deze informatiebrief willen wij u 

graag op de hoogte stellen van het aankomende rooster en de contactinformatie van de 

leidinggevenden. Ook informeren wij u over onze richtlijnen/werkwijze bij het coronavirus. 

 

Groep 1 t/m 6 heeft zoals gebruikelijk zondagsschool tijdens de ochtenddienst en groep 7/8 eenmaal 

per 2 weken tijdens de avonddienst.  

 

Lesmethode 

 

In de ochtend maken de leidinggevenden gebruik van de lesmethode “Vertel het maar”, speciaal voor 

de zondagsschool. De kinderen uit groep 7/8 gaan weer verder met de lesmethode “On Track”, welke 

goed aansluit op de catechisatie. Deze kinderen ontvangen een brief/mail met daarop een planning van 

de (18) avonden voor het nieuwe seizoen. 

 

COVID-19: 

Ook de zondagsschool heeft met het coronavirus te maken. Hiervoor zijn binnen onze kerk een aantal 

afspraken gemaakt en daarnaast volgen we de richtlijnen van het RIVM voor de kinderen op de 

basisschool (www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/kinderen); 

1. Heeft uw kind verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen of keelpijn),  

of bekende hooikoortsklachten, dan mag hij of zij naar de zondagsschool. Dit geldt niet als uw 

kind een nauw contact is van iemand die corona heeft. Of als uw kind bij iemand woont die 

koorts heeft of benauwd is. Dan moet hij of zij thuisblijven. Niezen doen we in de ellenboog 

en bij verkoudheid worden er papieren zakdoekjes gebruikt. 

2. Heeft uw kind andere klachten, die bij COVID-19 kunnen passen, zoals koorts, benauwdheid 

of (meer dan incidenteel) hoesten, dan moet hij of zij thuisblijven. 

3. Als iemand in het huishouden positief is getest op COVID-19, dan blijft uw kind thuis. 

4. Kinderen tot en met 12 jaar hoeven onderling én tot volwassenen geen 1,5 meter afstand te 

houden. 

5. Kinderen van groep 3 t/m 6 komen alleen `t Venster binnen (zonder ouders). Kinderen van 

groep 1 /2 worden, alleen indien noodzakelijk door een ouder naar binnen gebracht, eventueel 

kan uw kind door zijn of haar broer of zus uit de andere groepen gebracht worden. (ouders 

gaan vervolgens via de trap naar beneden en via de nooduitgang weer naar buiten). 

6. Er geldt geen aanmelding vooraf, wel wordt de naam van uw kind genoteerd op een 

aanwezigheidslijst. 

Uiteraard kan het voorkomen dat bij een lage opkomst groepen worden samengevoegd. 

 

 

http://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/kinderen


 

 

Leidinggevenden  

 

Mocht u vragen hebben over de zondagsschool, dan kunt u contact opnemen met de  

contactpersoon van uw groep waarin uw kind(eren) zit(ten).  

 

Groep Naam Telefoonnummer  

Groep 1/2 Annemarie van Malestein 0623233552 

Groep 3/4 Hilde Pothoven 0653516369 

Groep 5/6 Gerjanne van Nijhuis 0612565370 

Groep 7/8 Johan van Nijhuis 0620338058 

 

 Kerstviering  

24 december 2020 Kerstviering 

 

Geen zondagsschool (t/m 31 december 2020) 

Hieronder volgt het rooster voor groep 1 t/m 6 met de data waarop er geen zondagsschool wordt 

gegeven. Tijdens de doopdiensten is er, zoals gebruikelijk, zondagsschool voor groep 1/2. 

 

Voor groep 5/6 is er tijdens de dienst voor de afsluiting van het kerkelijk jaar geen zondagsschool.  

Er is dan normaal gesproken niet voldoende ruimte beschikbaar voor alle groepen.  

 

Datum Reden  

27 september 2020 Start zondagsschool 

18 oktober 2020 Herfstvakantie 

1 november 2020 Doopdienst (geldt alleen voor groep 3 t/m 6) 

22 november 2020 Einde kerkelijk jaar (geldt alleen voor gr 5/6) 

20 december 2020 Kerstvakantie 

27 december 2020 Kerstvakantie 

 

Een eventuele wijziging in het rooster wordt in de nieuwsbrief van de scriba en/of op de online pagina 

van de zondagsschool (www.hervormd-ermelo.nl/nieuwe-kerk-noord/zondagsschool-online) vermeld. 

Dit geldt ook voor wijzigingen in de maatregelen/werkwijze met betrekking tot het coronavirus. 

 

Wij kijken er naar uit om de kinderen weer te ontmoeten! 

 

Hartelijke groet namens de leidinggevenden,  

Geke Timmer 

06-14636438 

http://www.hervormd-ermelo.nl/nieuwe-kerk-noord/zondagsschool-online

