Nieuwsbrief BS Prins Bernhard
Schooljaar 2020-2021

No. 1 – 21 aug 2020
Beste ouders/ verzorgers, we hopen dat u kunt
terugkijken op een fijne zomerperiode, waarin u en
uw kind(eren) hebben kunnen uitrusten van een
bijzonder hectisch schooljaar.
Afgelopen week hebben wij de school weer helemaal
in orde gebracht om alle kids te kunnen ontvangen
maandag. Wij hebben er weer zin in, we hopen alle
kinderen ook!
In deze nieuwsbrief:
Brengen en halen van uw kind(eren)
Andere corona maatregelen
Gym
Waterbidons
Volgende nieuwsbrief dinsdag 25 augustus

Brengen en halen
Om u de mogelijkheid te geven afstand van elkaar te
kunnen houden maken we dit jaar opnieuw gebruik
van twee starttijden en twee ingangen, vergelijkbaar
met hoe we dit vorig schooljaar deden.
Groep 0/1: 8.20 – 8.30 uur via kleuteringang
Groep 2/3: 8.30 – 8.40 uur via kleuteringang
(Bij poort gymzaal (bij het lokaal langs het fietspad)
Groep 3/4 en 5/6: 8.20 – 8.30 uur via schoolplein
Groep 6/7 en 8: 8.30 – 8.40 uur via schoolplein
(aanlopen/ fietsen/ brengen aan de voorzijde van de
school afzetten (Cederstraat/ Waringinstraat).
De leerkrachten staan weer bij de deur en wachten
uw kind op. De oudere kinderen lopen door naar hun
klas.
U mag helaas nog steeds niet in de school/ plein
komen.

Groep 0/1: is uit om 14.20 uur (12.20 uur op woe)
Groep 2/3: is uit om 14.30 uur (12.30 uur op woe)
Groep 3/4 en 5/6 zijn uit om 14.20 uur (12.20 uur op
woe)
Groep 6/7 en 8 zijn uit om 14.30 uur (12.30 uur op
woe)
Nog enkele belangrijke dingen:
 Komt u alstublieft op tijd, houdt u zich aan de
tijden!
 Advies om bij het brengen het ‘kiss and ride’
principe aan te houden
 Brengen en halen door 1 volwassene
 Wanneer u bij het ophalen moet wachten op
meerdere kinderen, wacht u dan op enige afstand
van school en spreek dit met uw kind af
 Houd 1,5 meter afstand tussen andere ouders
en met de leerkracht
 Volg aanwijzingen van de leerkracht op
 BSO: we hebben met de BSO’s afgesproken
dat ze uw kind om 14.30 uur komen halen. Is uw
kind om 14.20 uit, dan kunnen ze even in de klas
wachten op de taxi van de BSO. Wilt u wel
doorgeven aan de leerkracht als uw kind naar de
BSO gaat?
Andere corona-maatregelen
Hygiëne
In elke klas is er zeep en keukenrollen om handen te
wassen. We besteden goed aandacht aan
handhygiëne en hebben vaste momenten
afgesproken waarop kinderen hun handen wassen:
-Handen wassen met zeep bij binnenkomst, voor het
eten, na het buitenspelen, na wc bezoek en als je hebt
geniest in je hand i.p.v. in je elleboogholte.
Het schoonmaakbedrijf maakt dagelijks extra schoon.
Kinderen en de leerkracht maken na elke lesdag zelf
zoveel mogelijk hun eigen materiaal schoon (tafels,
stoelen, deurklinken, materialen).
Klachten
Wellicht ten overvloede willen we nogmaals de
geldende richtlijnen herhalen:
Voor leerlingen in groep 1 of 2 geldt dat zij bij
een neusverkoudheid gewoon naar school mogen,
behalve:
• als het kind ook koorts heeft
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• kinderen contact hebben met iemand met een
bevestigde COVID-19 infectie en daarover zijn
geïnformeerd door de GGD.
• er een volwassene in het gezin van het kind
klachten heeft die kunnen wijzen op het nieuwe
coronavirus (zie rivm.nl/ coronavirus-covid-19). Dan
moet het kind thuisblijven en is het belangrijk om het
kind te testen.
Voor leerlingen vanaf groep 3 geldt dat zij
thuisblijven:
• bij verkoudheidsklachten of andere klachten die
passen bij COVID-19 (neusverkoudheid, loopneus,
niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging of koorts
en/of plotseling verlies van reuk of smaak);
• het kind een volwassen gezinslid heeft met passend
bij COVID-19 (koorts en/of benauwdheidsklachten)
Ventilatie
Normaal ventileren wij al volgens de eisen van het
Bouwbesluit. We zullen nu extra ventileren door
tijdens de pauzes ramen en deuren 10 minuten tegen
elkaar open te zetten.
Gym
Op dinsdag hebben de kinderen
van groep 2/3 t/m 8 weer gym in
de gemeentelijke gymzaal. De
kinderen wassen hun handen
voor en na de gymles op school.

Waterbidons
Kinderen mogen hun eigen waterflesje mee naar
school nemen. De schoolbidons gebruiken we niet
meer door de extra hygiëne maatregelen.
Volgende nieuwsbrief: dinsdag 25 augustus
Komende dinsdag komt de volgende nieuwsbrief uit.
Hierin onder meer info over de ouder-kindgesprekken, die dit jaar anders zullen verlopen.
Voor nu een fijn weekend en we
hopen maandag alle kinderen weer
met een grote glimlach op school te
zien!
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