Nieuwsbrief 1
Augustus 2020
Beste ouders/verzorgers,
We hopen dat u - ondanks de aangepaste vorm een fijne vakantie heeft gehad. Wij zijn er weer klaar voor om energiek en
enthousiast met uw en onze kinderen aan de slag te gaan en kunnen niet
wachten om hen maandag weer te begroeten. In deze eerste nieuwsbrief treft u
alle informatie aan om het schooljaar goed te kunnen starten. Laten we er met
z’n allen een mooi en leerzaam nieuw schooljaar van maken!
Met vriendelijke groeten,
namens heel Team Aldenhaag,
Eveline van Hemert
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Start nieuwe schooljaar!
Jaarkalender wordt verstuurd
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Omgekeerde Oudergesprekken (meer info)

Het Team
Vanaf maandag staan we met onderstaand onderwijsteam voor uw kind(eren)
en voor u klaar.
Meerscholen-directeur:
Locatieleider:
Groep 1-2-3:
Groep 4-5:
Groep 6-7-8:
Intern Begeleiders:
Onderwijsassistenten:
Vakleerkracht gym:
Leerlingbegeleiding:

Henriëtte van de Sluis
Eveline van Hemert
Joyce Mentink en Hanneke Schalkwijk
Mariska de Gier
Eva de Kam
Marianne Franse en Cora den Ambtman
Helena Meijering en Anneke van Kalkeren
Kevin Timmer
Marieke van Geffen

Naast bovenstaand onderwijsteam zult u ook Laura Jansen het gehele jaar bij
ons op school zien rondlopen. Laura is tweedejaars PABO-student en zal op
maandag en dinsdag ons onderwijsteam komen versterken. In Nieuwsbrief 2
stelt Laura zich graag aan u voor. Dat geldt ook voor onze nieuwe
onderwijsassistent Anneke.

Schooltijden
Onze schooltijden zijn ongewijzigd en zichtbaar in onderstaand schema:
Dag

Tijd

Maandag

8.30 uur - 14.30 uur

Dinsdag

8.30 uur - 14.30 uur

Woensdag

8.30 uur - 12.30 uur

Donderdag

8.30 uur - 14.30 uur

Vrijdag

8.30 uur - 12.30 uur

Brengen en ophalen
Algemene regels
Vanwege de Corona-maatregelen zijn de regels voor het brengen en ophalen nog
hetzelfde als voor de vakantie, dus:
●
●
●
●
●

●
●
●
●

maximaal één volwassene;
wie zelfstandig naar school kan, komt alleen;
zo veel mogelijk lopend of op de fiets;
wie met de auto moet komen, laat kind(eren) zoveel mogelijk zelfstandig
uit- en instappen en naar het hek/naar u toe lopen;
indien u toch zelf naar het hek moet komen, bewaart u te allen tijde
minimaal
1,5
meter
afstand
tussen
uzelf
en
andere
volwassenen/kinderen;
afscheid nemen gebeurt buiten het hek en verloopt vlot;
indien u ook bij het hek op het grote plein moet zijn om uw kind(eren) te
brengen, doe dit dan eerst alvorens naar het kleuterhek te komen;
ook bij het ophalen van uw kind blijft u buiten het hek en op minimaal 1,5
meter afstand van anderen;
om ook bij het ophalen een goede doorstroom te creëren, mogen de
kleuters 5 minuten eerder worden opgehaald (dus om 14.25u of om
12.25u), zodat hun ouders/verzorgers ook weer op tijd bij het grote plein
zijn wanneer hier oudere broers/zussen moeten worden opgehaald.

Voor alle kinderen van de school geldt dat ze om 8.25 uur op het plein
moeten zijn. Dan gaat de bel en lopen de leerkrachten in rijen met hun
groepen naar binnen.
Fietsen
Kinderen die op de fiets komen, lopen op het plein met de fiets aan de hand en
plaatsen hun fiets in de fietsenrekken van onze (overdekte) fietsenstalling.
Looproutes
De ingangen en looproutes blijven nagenoeg gelijk.
Let op: voor groep 3 is er een wijziging ten opzichte van vorig
schooljaar!
●

●

●

●

Groep 1-2-3 komt via het paadje naast De Blokkendoos, neemt afscheid
bij het kleuterhek en wordt buiten opgevangen door de leerkracht tot
iedereen er is en ze gezamenlijk naar binnen gaan;
groep 4 t/m 8 speelt buiten en verzamelt zich in de rij bij de eigen
leerkracht zodra de bel gaat, om vervolgens gezamenlijk naar binnen te
gaan;
ook het naar huis gaan verloopt op deze manier: groep 1-2-3 via het
paadje naast De Blokkendoos, groep 4 t/m 8 om de beurt via het hek van
het grote plein;
enige wijziging is dus dat groep 3 voorlopig ook via het
kleuterplein naar binnen komt en naar huis gaat, in plaats van via
het grote plein.

Bij het naar huis gaan lopen alle leerkrachten met hun groep mee naar buiten.
Voor de groepen 1, 2 en 3 houdt dit in dat de leerkracht met hen meeloopt naar
het kleuterhek. Vanaf daar mogen de kinderen naar huis, zodra ze diegene die
hen ophaalt hebben gezien. Voor alle andere groepen geldt dat de kinderen zelf
naar het hek en/of naar huis mogen, maar dat de leerkrachten er zijn om toe te
zien op een rustig verloop hiervan en een veilige oversteek voor alle kinderen.
Ook houden we zo het contact met de leerkrachten voor u laagdrempelig; u kunt
ons altijd even aanschieten voor een vraag, mededeling of het maken van een
afspraak. Uiteraard dient u daarbij wel altijd de 1,5 meter afstandsregel in
acht te nemen.

Eten en drinken
10-uurtje
Ook dit schooljaar zijn dinsdag, woensdag,
donderdag en vrijdag weer onze Gruitdagen. Op
deze dagen mogen de kinderen alleen groenten
en/of fruit meenemen voor het 10-uurtje. Op
maandag is het flex-dag en gaan we hier wat
soepeler
mee
om,
zie
daarvoor
ons
Voedingsbeleid, welke is terug te vinden op
onze website.

Lunch
Op maandag, dinsdag en donderdag lunchen alle kinderen op school. Hiervoor
dienen ze een gezonde lunch van thuis mee te nemen. Op school is een koelkast
beschikbaar.
Drinken
Zowel voor het 10-uurtje als voor de lunch dient u uw kind(eren) iets te drinken
mee te geven. Graag willen we u er nog even aan herinneren dat onze voorkeur
uitgaat naar een drinkbeker of drinkfles, het liefst voorzien van een naam. In het
kader van De Gezonde School willen we op deze manier graag de enorme
hoeveelheid (vaak maar half lege) drinkpakjes en weggooiflesjes terugdringen.
Eten en drinken voor de korte pauze kan bij binnenkomst in het kluisje worden
gelegd. Eten en drinken voor de lunch wordt in de bakken gezet die op de
kluisjes staan. Deze gaan vervolgens de koelkast in, zodat het eten en drinken
lekker blijft tot de lunchpauze.

Verjaardagen
In overleg met de leerkracht van uw kind kunnen verjaardagen in de klas
gewoon gevierd worden. Vanwege de Corona-maatregelen gaat het vieren van
een verjaardag momenteel echter nog wel in aangepaste vorm.
Voor alle groepen geldt dat de verjaardagen in de kleine pauze worden gevierd,
zonder het bijzijn van ouders/verzorgers. De traktatie kan bij aanvang van de
schooldag worden meegenomen. Voor warme- of bevroren traktaties kunt u het
beste met de leerkracht van uw kind(eren) even afspreken wat een handig
moment is om dit te komen brengen. Denkt u hierbij alstublieft wel aan de
1,5 meter afstand.
In het kader van De Gezonde School stimuleren wij het meebrengen van een
gezonde traktatie. Ter inspiratie zullen we in de Nieuwsbrief geregeld een
voorbeeld opnemen. Let wel: Dat we gezonde traktaties stimuleren, betekent
niet dat we dit ook verplichten. Uw kind is dus nog steeds vrij in wat het
trakteert. Wel is het zo dat voorlopig alle traktaties nog steeds voorverpakt
moeten zijn, dus helaas niets zelf gemaakt.

Contacten met ouders/verzorgers
Zoals u al heeft kunnen lezen in de brief van onze directeur-bestuurder Krista
van Vreeswijk, mogen ouders/verzorgers ook na de zomervakantie de school in
principe nog niet betreden. Dit is niet leuk, maar wel nog steeds noodzakelijk
voor uw en onze gezondheid.
Uw kind ziek melden doet u door naar school te bellen (dus niet appen), iets
mededelen en/of vragen aan de leerkracht kan het beste per mail. Uiteraard is
het ook mogelijk om dit fysiek te doen op de momenten dat u de leerkracht bij
het hek ziet. Houd dan wel de 1,5 meter afstand goed in de gaten.
Indien er een oudergesprek moet plaatsvinden, is dit nog steeds alleen mogelijk
middels (video)bellen. Ook de Omgekeerde Oudergesprekken die de leerkrachten
aan het begin van een nieuw schooljaar altijd voeren met de ouders/verzorgers
van de kinderen die zij voor het eerst in de klas hebben, zullen nog op
afstand zijn. (Ouders van kinderen die bij dezelfde leerkracht zijn gebleven,
worden in principe niet uitgenodigd voor een Omgekeerd Oudergesprek. Wel
kunnen zij op eigen initiatief een gesprek aanvragen. Ook dit gesprek zal
uiteraard op afstand plaatsvinden.) Binnenkort ontvangt u meer informatie over
de Omgekeerde Oudergesprekken.

Overige belangrijke informatie
Gymlessen
Iedere maandag krijgen alle kinderen gymles van onze vakleerkracht Kevin. Dit
mag weer gewoon in de gymzaal, dus denk aan de gymspullen (korte broek,
T-shirt en gymschoenen). Zorg er tevens voor dat uw kind geen ‘ingewikkelde
kleding’ draagt, want uw kind moet zichzelf omkleden voor en na de gymles.
Luizencontrole
Denkt u eraan uw kind(eren) komende
week zelf te controleren op hoofdluis
en dit daarna regelmatig te blijven doen?
Er mag immers voorlopig nog geen
Luizencontrole door onze Luizenpluizers
worden uitgevoerd op school. Indien u
onverhoopt hoofdluis aantreft bij uw
kind(eren), laat ons dit dan zo spoedig
mogelijk weten zodat wij de ouders van
de groep(en) van uw kind(eren) kunnen
inlichten en ook zij even extra alert
kunnen zijn op hoofdluis bij hun
kind(eren).
Activiteiten
Ieder schooljaar staan er tal van activiteiten gepland, waarbij vaak de hulp van
ouders wordt ingeschakeld en welke we grotendeels samen met de
Activiteitencommissie organiseren. Vanwege de nu geldende Corona-maatregelen
en het feit dat we niet weten hoe die zich dit schooljaar zullen ontwikkelen,
zullen we per activiteit moeten kijken hoe we deze gaan organiseren en vooral
moeten kijken naar mogelijkheden in plaats van naar beperkingen.
Uiteraard houden we u op de hoogte.

Hygiëne
Uiteraard zien wij er nog steeds streng op toe dat de handen van alle kinderen
regelmatig met water en zeep worden gewassen. Dit gebeurt op z’n minst bij
het binnenkomen, voor het eten/drinken, na het buitenspelen en na ieder
toiletbezoek.
Ook bij de schoonmaak van het gebouw wordt - naast de reguliere schoonmaak nog steeds extra aandacht besteed aan het reinigen van contactvlakken zoals
deurklinken, handgrepen en lichtknoppen. Aan het einde van iedere schooldag
maakt ieder kind zijn/haar eigen werkplek schoon.
Thuisblijven
Indien uw kind ouder dan 6 jaar neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn,
lichte hoest of verhoging heeft mag uw kind niet naar school. Zodra uw kind 24
uur klachtenvrij is, mag hij/zij weer naar school.
Indien een huisgenoot verkoudheidsklachten én koorts heeft (boven de 38
graden Celsius) en/of benauwdheid, moet het hele gezin thuis blijven en is het
verstandig dat het gezinslid zich laat testen. In afwachting van de testuitslag
blijft het hele gezin thuis. Indien thuisquarantaine nodig is, geldt een periode van
10 dagen.

