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We gaan weer van start
Nog even is alles in rust in onze school. In de afgelopen weken zijn na een grondige schoonmaak van de
vloeren alle ruimtes weer ingericht. We zijn klaar om te starten en we popelen om alle kinderen weer te
ontvangen!

Op 18 augustus zijn de nieuwe Covid-maatregelen verschenen. Er zijn kleine versoepelingen. Zie
verderop in deze Samenspraak. Samengevat:
● De ‘bubbels’ zijn losgelaten door de overheid. Kinderen mogen bijelkaar in een grote ruimte.
● Alle volwassenen houden 1,5m afstand van elkaar. Hierdoor kunnen we ouders nog steeds niet
fysiek ontmoeten, behalve op uitnodiging.
In het team brainstormen we over een systeem waarbij de ouders in de school kunnen laten
kennismaken met de nieuwe leerkracht(en) op een veilige manier. Hierover volgt meer info als we hier
een goede oplossing voor gevonden hebben.
De jaaropening doen we vrijdag a.s. alleen met de kinderen. We filmen de viering en publiceren deze op
ons besloten Samensprong YouTube-kanaal.

Lilian momenteel afwezig
Lilian is ziek geworden in de zomervakantie en is nog niet opgeknapt. Helaas kan ze nog niet starten in
groep 4-5. Robert neemt samen met Monique groep 4-5. We hopen dat Lilian weer snel fit is en er weer
kan zijn.
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Ouderportaal: Controle van gegevens & info
Graag houden we onze schooladministratie up-to-date. Vriendelijk aan jullie de vraag om te controleren
in het ouderportaal:
● Persoonlijke gegevens
● Privacyvoorkeuren (omgaan met facebook/instagram, etc.)
In stappen:
● Open het ouderportaal op de PC/laptop.
● Klik rechtsboven op je naam
● Klik op mijn accountgegevens
● Klik op mijn instellingen
● Klik op mijn privacy
● klik op mijn kinderen
Waar nodig gegevens aanvullen en/of aanpassen.
Dit graag z.s.m. doen.
In het ouderportaal is ook de kalender zichtbaar bij
agenda. De schoolgids 2021-2022 vind je in de
digitale boekenkast.

Maatregelen rond Covid19
We blijven op de goede weg!
#samenbewust
Zoals voor de zomervakantie aangekondigd blijven we nog werken volgens de regels van vóór de
zomervakantie. Zie beneden de afspraken en plattegrond als geheugensteun.
Coronamaatregelen
● Kinderen met verkoudheidsklachten
(loopneus, neusverkoudheid, niezen en
keelpijn) mogen naar school. Bij koorts,
benauwdheid en veel hoesten blijven ze
thuis.

Naar binnen komen
● Ouders en andere volwassenen mogen (voorlopig)
niet in de school komen, behalve als er
toestemming van Robert is. Dit is nodig om de
1,5m afstand tussen volwassenen zo goed als
mogelijk te garanderen.
● Ingangen voor de kinderen
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●
●

Graag, zoals voor de zomervakantie, overleg
met Robert waar nodig.
Bij iedere nieuwe situatie overlegt Robert
met de GGD om steeds de nieuwste regels
goed toe te passen.

○
○
○
○

1/2a en b: ingang van de kleuters.
3: deur bij de tuin.
4/5: hoofdingang.
5/6/7/8: ingang op het schoolplein

plattegrond met richtingen en looproutes

