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13 augustus 2020
Start na de zomervakantie
Beste ouders,
Hopelijk heeft u genoten van een fijne zomervakantie. Het einde van de vakantie nadert en maandag gaan we
weer enthousiast van start!
Helaas hebben we nog steeds te maken met maatregelen in verband met het Coronavirus. De eerste 2 weken
willen we deze maatregelen strenger hanteren vanwege vakantie en andere zomeractiviteiten die mogelijk
risicovoller qua besmetting met het virus zijn geweest. Hieronder treft u de afspraken aan.
Start van de dag:
Vanaf maandag 17 augustus gelden de nieuwe schooltijden: 08.30 uur tot 14.30 uur. Alleen op woensdag is dit
van 08.30 tot 12.00 uur. Om 08.20 uur is er een leerkracht op het plein aanwezig. Om 08.25 gaat de eerste
zoemer. Alle kinderen gaan dan naar binnen. Bij de 2e zoemer om 08.30 uur wordt er gestart met de les.
U bent als ouder welkom om afscheid van uw kind te nemen. Tot 28 augustus zal dit nog buiten zijn.
Groep 1-2 wordt nog opgevangen bij het grote hek aan de onderbouw kant van de school. Zodra de groep
compleet is gaat de leerkracht met de groep naar binnen. We hebben dit schooljaar geen mogelijkheid om de
kleuters onder toezicht op het kleuterplein te laten spelen voor 08.30 uur. De kinderen wachten daarom bij de
leerkracht tot iedereen er is.
Groep 3-4 is dit jaar verplaatst naar de bovenbouw gang. De kinderen van deze groep komen via de nooddeur
aan de onderbouw kant de school binnen. De leerkracht staat bij deze deur om de kinderen te begroeten. U
kunt hier afscheid nemen van uw kind.
Groep 5-6 gaat de school via de hoofdingang in. U kunt daar afscheid nemen van uw kind. De leerkracht staat
bij de deur.
Groep 7-8 gaat de school in via de nooddeur aan de pleinkant. U kunt daar afscheid nemen van uw kind. De
leerkracht staat bij de deur.
Na 28 augustus hopen wij dat u weer in de school kunt om uw kind te begeleiden. Voor die datum zal ik u
verder informeren.
Ophalen: Alle kinderen gaan via de beschreven uitgangen weer uit school. U kunt uw kind daar dan ook
opvangen.
Bij de breng en haalmomenten vragen we u nadrukkelijk om rekening te houden met de afstand van 1,5
meter!
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Hygiëne:
Alle kinderen zullen bij aankomst in de klas hun handen wassen en gebruik maken van papieren handdoekjes.
Voor en na het buitenspelen tijdens de pauzes zullen ze dit eveneens doen. Deurklinken, toiletten etc zullen
tussentijds worden afgenomen.
Kennismakingsavonden/startgesprekken:
De school is toegankelijk voor u als ouders bij de kennismakingsavonden. Hierbij een reminder voor de data:
donderdag 20 augustus van 19.00-20.00 uur groep 3-4
donderdag 20 augustus van 20.00-21.00 uur groep 5-6
dinsdag 1 september van 19.00-20.00 uur groep 7-8
woensdag 2 september van 19.00-20.00 uur groep 1-2.
De kennismakingsavonden vinden plaats in de aula zodat er rekening gehouden kan worden met het afstand
houden. U krijgt vanzelfsprekend nog een aparte uitnodiging voor deze avond(en).
Startgesprekken zijn eveneens in school mogelijk, in de klas.
Hoe te handelen bij mogelijke Corona klachten?
Bij neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging of koorts en/of plotseling verlies van
reuk of smaak willen we u vragen uw kind thuis te houden (evenals eventuele broertjes of zusjes). Tijdens de
instructies in de klas kan uw kind dan, als het daartoe in staat is, via Google Meet de instructie bijwonen. Het
kan ook zijn dat wij tijdens de schooldag merken dat uw kind een van de genoemde gezondheidsklachten
vertoont. We zullen u dan vragen uw kind en eventuele broertjes en zusjes op te halen. Als uw kind 24 uur
klachtenvrij is of negatief getest is kan uw kind weer naar school. Voor kleuters geldt dit niet bij verkoudheid
zonder verhoging of koorts.
Ook als u als ouder bovenvermelde klachten vertoont vragen we u uw kind(eren) thuis te houden.
Verder volgen wij het protocol van de overheid voor het onderwijs van 25 juni 2020. Dit protocol is op de
website van de school terug te vinden. Tevens treft u op de website de laatste informatiebrief van de GGD aan.
Bij bovengenoemde klachten zal de leerkracht thuis blijven en indien mogelijk thuisonderwijs verzorgen. Uw
kind zal dan waarschijnlijk niet op school kunnen komen, afhankelijk voor de ruimte binnen de leerkracht
bezetting voor inval. Wij vragen u hiervoor uw begrip.
Lunch op school/tussendoortje:
Inmiddels hebben we veel ervaring met het lunchen met de kinderen op school. We vragen u om uw kind een
verantwoorde lunch mee te geven, zonder snoep of koek. We realiseren ons dat het begrip verantwoord
verschillend ingevuld kan worden. We laten dit aan u over. Het tussendoortje in de ochtend is op dinsdag en
donderdag verplicht fruit, op de andere dagen bij voorkeur fruit.
Mocht u vragen hebben, ik hoor het graag via de mail of vanaf maandag via de telefoon.
Vriendelijke groet,
Alet Groot
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