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VERSOEPELINGEN VANAF 25 SEPTEMBER - ZO ZIET HET ERUIT

We blijven op de goede weg!

#samenbewust

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Vanaf 25 september voert de overheid verdere versoepelingen van coronamaatregelen door in de

Nederlandse maatschappij. Dit betekent dat de Samensprong ook weer open mag voor volwassenen.

Regels rond quarantaine van voor de zomer zijn vervallen. Waar besmetting voorkomt, neem ik contact

op met de GGD en pas dan de geldende adviezen toe.

Als team zijn we blij om iedereen weer ‘fysiek’ te kunnen ontmoeten, immers verbinding maken met

elkaar ‘hoort bij de Samensprong’.

We hanteren de volgende kaders bij de versoepelingen, in samenspraak met de MR:

Basisregels volgens de RIVM

● Kinderen met verkoudheidsklachten (loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn) mogen

naar school. Bij coronaklachten (koorts, benauwdheid en veel hoesten) blijven ze thuis.

● Graag, zoals steeds gedaan, overleg met Robert waar nodig.

● Bij iedere nieuwe situatie overlegt Robert met de GGD om steeds de nieuwste regels goed toe te

passen.

Naar binnen komen

● Ouders en kinderen komen met de kinderen binnen door de ingangen die we nu ook gebruiken.

● Ingangen voor de kinderen (zie ook plattegrond)

○ 1/2a en b: ingang van de kleuters.

○ 3: deur bij de tuin.

○ 4/5: hoofdingang.

○ 5/6/7/8: ingang op het schoolplein

Inlooptijd voor alle groepen - even terug in herinnering

● 8.20-8.30 uur

● 12.55-13.00 uur

● De inlooptijd is bedoeld om sfeer te proeven in de klas, te genieten van de werkjes van je kind,

even een kort gesprekje met de leerkracht. Moet er meer besproken worden maken we als team

een afspraak met jullie als ouder(s)/verzorger(s). Om 8.30 en 13.00 willen we samen met de

kinderen aan de slag.
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Dan nog een belangrijk aandachtspunt

Komende tijd is een spannende tijd. Zorgzaam zijn voor elkaar blijft van belang. Ondanks vaccinaties vind

ik het belangrijk zorg te hebben voor elkaars veiligheid en veiligheidsgevoel. Daarom vraag ik, als we

elkaar in en om de school ontmoeten, aandacht en begrip te hebben voor mensen die ruimte en afstand

nodig hebben om zich goed te voelen in de ‘nieuwe’ ‘oude’ situatie.

Tot maandag!

plattegrond met richtingen en looproutes

Met vriendelijke groet,

Namens ons team,

Robert Joosten


