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Beste ouders/verzorgers en leerlingen,
Wij hopen dat iedereen heeft genoten van een fijne vakantie, ondanks dat deze mogelijk anders is
verlopen dan oorspronkelijk gepland.
De afgelopen week heeft ons team hard gewerkt om aanstaande maandag goed te kunnen starten.
Het zal u niet verbazen dat we nog steeds aanpassingen moeten doen om iedereen zo veilig mogelijk
naar school te kunnen laten gaan.
Wij vinden het enorm belangrijk dat wij u als ouder snel kunnen bereiken. Wilt u ervoor zorgen dat
de telefoonnummers die wij hebben up-to-date zijn. Zekere in deze situatie hebben we elkaar hard
nodig!
Algemene richtlijnen thuisblijven
Wij werken nog steeds vanuit de RIVM richtlijnen. Dit kan betekenen dat leerkrachten thuis moeten
blijven met de volgende klachten:




Verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, moeilijk ademen of koorts.
Pas weer naar buiten indien 24 uur klachtenvrij.
Bij koorts (vanaf 38 graden) blijft iedereen in het huishouden thuis.

Deze richtlijnen kunnen zorgen voor een te kort aan leerkrachten. Wij doen ons uiterste best om alle
leerlingen onderwijs te bieden, maar wij sluiten niet uit dat we een keer een groep naar huis zullen
moeten sturen.
Richtlijnen voor leerlingen:
 Kinderen t/m 6 jaar mogen met een neusverkoudheid (snotneus) én zonder koorts naar
school.
 Met coronagerelateerde klachten thuisblijven (dus: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn,
moeilijk ademen of koorts).
 Bij klachten zo mogelijk testen door de GGD met toestemming van ouder(s)/verzorger(s)
 Bij positieve test op corona moet hij/zij thuisblijven en uitzieken. Weer naar school en
opvang na 24 uur klachtenvrij.
 Als iemand in het huishouden van de leerling positief getest, moet de leerling 10 dagen
thuisblijven.
Thuisquarantaine
Leerlingen die in de afgelopen dagen uit code oranje gebieden zijn teruggekomen zijn wel welkom in
de school, maar de ouders niet! Zij moeten immers 2 weken in quarantaine!! Hoewel wij dit niet
kunnen controleren, doen we wel een beroep op de (eigen) verantwoordelijkheid van de
betrokkenen. Uiteraard geldt dat ook voor ouders die corona gerelateerde klachten hebben.
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Halen & brengen
Het halen en brengen gaat zoals u voor de vakantie gewend was. Op de plattegrond ziet u welke
ingang/ uitgang voor uw zoon/ dochter van toepassing is. In verband met de veiligheid is het nog niet
toegestaan om ouders de school in te laten bij het halen en brengen. Ook het schoolplein is op dit
moment nog niet toegankelijk voor ouders. Bij de ingang van de school zullen de leerlingen
verwelkomt worden en ook zullen hun handen gedesinfecteerd worden.
De tijden voor het halen en brengen zijn voor alle leerlingen gelijk! Wij houden de normale
schooltijden aan:
Maandag
Dinsdag

8.30 – 14.45 uur
8.30 – 14.45 uur

Woensdag
Donderdag

8.30 – 12.30 uur
8.30 – 14.45 uur

Vrijdag

8.30 – 14.45 uur

Ventilatie
Wij zorgen voor een goede ventilatie in de school! Ramen en deuren worden zoveel mogelijk open
gehouden. Ons luchtventilatiesysteem voldoet aan de eisen, maar wordt voor alle zekerheid
nogmaals gecontroleerd!
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Gezondheidscheck
Aangezien het Coronavirus weer opsteekt, hebben wij de plicht om voortaan alle bezoekers van ons
gebouw te checken op hun gezondheid en hun gegevens te registreren . Gezien het waarborgen van
de veiligheid beperken wij het bezoek tot wat noodzakelijk is voor de organisatie van ons onderwijs.
De kennismakingsgesprekken
De kennismakingsgesprekken zullen op een aangepaste wijze doorgaan, hier wordt u komende week
verder over geïnformeerd.
Overblijven
Het buitenspelen in de pauzes zal weer ondersteunt gaan worden door overblijfouders. Zij zullen ook
afstand houden tot elkaar, tot de leerlingen hoeven zij geen afstand te houden. De groepen spelen
weer samen buiten.

Trakteren/verjaardagen
De leerlingen mogen als ze jarig zijn trakteren. De traktatie moet individueel verpakt zijn.
Helaas mogen bij de verjaardagen van de kleuters nog steeds geen ouders aanwezig zijn.
Gymlessen
De gymlessen worden weer hervat. Dit betekent dat er ook weer binnen gegymd gaat worden.
Gymrooster 2020-2021
Maandag
Dinsdag
Donderdag

Groep 1-2a, 1,2b, 1-2c, 3, 5, 6, 7a, 7b
Groep 3, 4, 5, 6, 7a, 7b, 8
Groep 4, 8

Het is veel meer informatie, maar wij willen graag goed starten.
Fijn weekend en tot maandag!
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