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Spierdijk, 4 februari 2021
Opening school op 8 februari
Beste ouders,
Bij deze brief ontvangt u een brief van Leo Wijker, bestuurder van SKO-West-Friesland. Aanvullend leest u in
deze brief schoolspecifieke informatie.
Groepering in de school:
De groepen blijven in de school strikt gescheiden. De kinderen blijven in hun eigen lokaal. Er zijn aparte wc’s
per groep toegewezen. Het buitenspelen gaat eveneens alleen met de eigen groep. We kiezen ervoor om de
kinderen niet in subgroepjes of koppels te laten werken. We vinden dit geen recht doen aan het samen leren.
Gezien de gescheiden ingang voor groep 7-8 hoeven de kinderen geen mondkapjes te dragen.
Halen/brengen/ouders in de school:
Vanwege de veiligheid willen we geen ouders de school in laten. Groep 7-8 gaan via de nooddeur aan de
voorkant naar binnen, groep 5-6 via de hoofdingang. Kinderen uit groep 3-4 gaan via de nooddeur aan de
zijkant bij het lokaal naar binnen. De kleuters worden bij het grote hek aan de onderbouwkant opgevangen
door de leerkracht en gaan gezamenlijk naar binnen. We vragen u hierbij de 1,5 meter afstand tussen ouders te
respecteren. We laten de keuze aan u om een mondkapje bij het wegbrengen/halen te dragen. Als het mogelijk
is kunt u uw kind zo veel mogelijk zelf naar school laten gaan, of het laatste stukje voor het hek zelf laten lopen.
Om te voorkomen dat er teveel ouders bij elkaar komen te staan willen we groep 1-2 om 08.25 laten starten en
om 14.25 laten stoppen. Voor de andere kinderen blijven de tijden gelijk. Er is voor alle groepen een inlooptijd
van 5 minuten van tevoren. Mocht het bij het hek aan de voorkant te druk worden met wachtende ouders, dan
kunt u een deel van het schoolplein oplopen zodat er meer ruimte is. Wilt u uw kind op tijd, maar niet veel te
vroeg naar school laten gaan/brengen? Er is geen mogelijkheid om voor of na schooltijd op het plein te spelen.
Hygiëne:
Alle kinderen zullen bij aankomst in de klas hun handen wassen en gebruik maken van papieren handdoekjes.
Voor en na het buitenspelen en de gym zullen ze dit eveneens doen. Deurklinken, toiletten etc zullen
tussentijds worden afgenomen.
We verheugen ons erop uw kind(eren) weer op school te zien! Wilt u uw kind maandag alle van school
geleende materialen (chromebook plus lader, biebboeken, tekst- en werkboeken) in een stevige tas meegeven?
Wilt u er opletten dat het chromebook opgeladen is, zodat er meteen mee gewerkt kan worden?
We hopen op een gezonde start maandag en een gezonde voortgang van het schooljaar!
Met vriendelijke groet,

Alet Groot
directeur
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