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2 maart 2022

Weer welkom in de school!

Beste ouders,

Vanaf volgende week ontvangen wij u graag weer in onze school! Wat heerlijk dat dit weer kan!

We hebben als team hierover het volgende afgesproken: iedere dinsdag en donderdag kunt u bij het brengen

van uw kind meelopen naar de deur van de klas. Dit start dus op dinsdag 8 maart. Op de andere dagen van de

week houden we het graag zoals we het nu doen: U kunt afscheid nemen van uw kind bij het hek aan de voor-

of achterkant van de school. Vanaf volgende week werken we weer met de 2 ingangen: alle kinderen vanaf

groep 4 komen via de hoofdingang binnen en alle kinderen van groep 1-2-3 via de onderbouwingang. De

deuren gaan bij de 1e zoemer van 08.25 uur open. Om 08.30 starten de lessen. De aandacht van de

leerkrachten is in deze 5 minuten bij het begroeten van de leerlingen. Mocht u een korte mededeling hebben

voor de leerkracht, dan kunt u dit ook op dinsdag en donderdag het beste via Parro doorgeven.

De ouder-kindgesprekken vinden vanaf volgende week ook weer gewoon op school plaats. Het rapport gaat

maandag 7 maart mee. Vandaag en morgen kunt u een uitnodiging voor het inschrijven voor deze gesprekken

van de leerkrachten van uw kind verwachten.

Het volgende blijft gelden:

● Bij een besmetting met het coronavirus geldt een isolatieperiode van 5 dagen. Uw kind kan dan
weer naar school, mits uw kind dan 24 uur geen klachten meer heeft.

● Basismaatregelen zoals regelmatig handen wassen en voldoende ventileren gelden wel.
● In het leerlingenvervoer is het nog wel nodig om een mondkapje te dragen (groep 6, 7 en 8 bij

het zwemmen op vrijdag)
● Het dringende advies voor leerlingen (voor groep 6 t/m 8) en onderwijspersoneel om twee keer

per week een zelftest te doen blijft. We geven voor deze groepen iedere maandag 2 testen mee
naar huis.

● Het beleid bij neusverkoudheid is ongewijzigd: zie het bijgevoegde stappenplan van Boink.

Heeft u nog vragen, neemt u dan vooral even contact op. Tot snel!

Vriendelijke groet,

Alet Groot

Bijlage: stappenplan Boink van 25 februari 2022
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