Nieuwsbrief

Belangrijke data
18 juni
19 juni
10 juli

Wisselmiddag/ Kennismaking VO (leerlingen groep 8 om 12 uur uit)
Studiedag
Laatste schooldag (leerlingen om 12 uur uit)

Opening school
Op 8 juni mogen we weer volledig open! De richtlijnen die volgens het protocol als handleiding
dienen nemen wij als school in acht, deze wijken minimaal af van de richtlijnen bij de 50% opening
van de scholen op 11 mei. Wij hebben er voor gekozen om zoveel mogelijk zaken te continueren om
het voor leerkrachten, leerlingen en ouders zo duidelijk mogelijk te houden.

Vanaf 8 juni 2020 mogen alle leerlingen weer 5 dagen naar school!
De volgende regels zijn hierbij van belang:
 Tussen de leerlingen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden.
 Tussen personeelsleden en leerling moet zoveel mogelijk 1,5 meter afstand bewaard
worden.
 Tussen personeelsleden onderling moet 1,5 meter bewaard worden, tenzij nabij contact voor
de werkzaamheden noodzakelijk is.
 Ouder(s)/ verzorger(s) komen niet op het schoolplein of in de school.
 De school zorgt ervoor dat leerlingen vaak hun handen wassen.
 Buitenspelen gebeurt bij voorkeur alleen met dezelfde groep of klas.
 Na school gaat iedereen direct naar huis of de BSO.
 De school wordt dagelijks intensief schoongemaakt.
 De school hanteert de RIVM richtlijnen.
Vriendelijk verzoek om u te houden aan de richtlijnen en beleid van onze school. Samen kunnen we
dan voor een zo’n veilig mogelijke omgeving zorgen!
In deze nieuwsbrief staan alle zaken nog eens op een rij!
Wij kijken er naar uit om al onze leerlingen weer 5 dagen te mogen ontvangen!
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Belangrijke zaken voor de schooldag


Vanaf 8.25 uur kunnen de leerlingen de school in.



De groepen 1-2 en 3 worden door de leerkracht opgevangen op het schoolplein. Deze
leerlingen komen binnen bij de poort van het Belaveld. Ouders mogen niet mee het
schoolplein op! Er zal toezicht zijn aan de poort om hierop toe te zien.



De groepen 4 t/m 8 komen binnen via de voordeur. Via een aangegeven looproute zullen de
leerlingen zelfstandig naar de groep gaan. De leerkracht zal in de groep aanwezig zijn. Bij de
voordeur zal er ook toezicht staan.



We verzoeken om leerlingen zoveel mogelijk te voet naar school te laten komen. Zijn er
leerlingen die door de afstand van huis naar school toch op de fiets moeten komen, dan
kunnen zij de poort aan de zijkant van de school gebruiken om hun fiets te stallen. Hier zal
ook toezicht aanwezig zijn. Na het stallen van de fiets moeten deze leerlingen door de
voordeur naar binnen.



Er zal een looproute op de grond van de school aangegeven zijn, zodat het zoveel mogelijk
éénrichtingsverkeer is in de gangen. Leerlingen moeten zoveel mogelijk in de groep blijven.



Om 14.45 uur is de school uit. Groep 1-2 zullen tegen het hek van de school (kant Belaveld) in
een rij worden opgesteld. Zodra zij hun ouders zien (gepaste afstand) steken zij hun vinger op
en kunnen zij, bij goedkeuren van de leerkracht, naar huis. Groep 3 en 4 zullen dit ook
bewerkstelligen maar dan bij de muur van de gymzaal.



De leerlingen van groep 5 t/m 8 gaan zelfstandig naar huis. Zij zullen verzocht worden om via
de voordeur de school te verlaten. De fietsen kunnen via de poort aan de zijkant van de
school worden opgehaald, hier zal toezicht aanwezig zijn.



De leerlingen van groep 7 en 8 gaan om 14.40 uur naar huis.



De leerlingen die met een taxi worden opgehaald worden verzameld in de aula. De
taxichauffeur zal buiten wachten.

Extra informatie


De Wisselmiddag op 18 juni gaat door voor groep 3 t/m 8! De leerkrachten zullen van lokaal
wisselen, zodat de leerlingen zoveel mogelijk in de groep blijven. De wisselmiddag wordt
ingekort (13.30 – 14.30 uur). Nieuwe kleuters mogen op een ander moment kennis maken
met de leerkracht, hierover wordt u als ouder geïnformeerd.



De leerlingen krijgen een alternatief rapport aan het einde van het schooljaar



De school verleent geen noodopvang meer.



De ondersteuning in de Koersklas wordt voortgezet met aanpassingen en in kleine groepen.



De externe ondersteuning zal weer opgepakt worden. Dit zal met aangepaste maatregelen
en in overleg met school en ouders gebeuren.
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De ondersteuning door de gedragsspecialist zal tot het einde van het schooljaar niet
doorgaan.



De MRT ondersteuning zal doorgaan in overleg met leerkracht en ouders.



De gymlessen zullen buiten plaatsvinden. Vanwege de organisatie hebben alle groepen 1
keer in de week gymles.



Als er een leerkracht ziek is wordt er vervanging gezocht, als dit niet mogelijk is zal de groep
naar huis worden gestuurd.

Plattegrond in- en uitgangen
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