Nieuwsbrief 1
14 augustus 2020

Schooljaar 2020 -2021 gaat beginnen!
Beste ouders en verzorgers,
Op 17 augustus zijn alle kinderen weer welkom op school na de heerlijk lange zomervakantie.
De leerkrachten hebben zich goed kunnen voorbereiden en zijn er klaar voor om de kinderen te
ontvangen.
Ik, als de nieuwe directeur van de school, heb er ontzettend veel zin in. Samen met u, het team en de
leerlingen ben ik van plan er een mooi jaar van te maken.
In verband met Corona zijn er toch nog wel belangrijke punten die de school onder uw aandacht wil
brengen. Als bijlage bij deze Nieuwsbrief ontvangt u de brief van dhr. Chris van Meurs van Opspoor.
Daarop borduurt de school nu voort, voor concretisering van de uitvoering van de maatregelen. In
deze nieuwsbrief leest u de punten die voor de leerlingen en ouders belangrijk zijn. Veel van de
maatregelen zijn dezelfde als voor de vakantie, maar goed om een en ander nog even duidelijk met
elkaar af te spreken.
Hieronder alles op een rijtje:
De organisatie
Wegbrengen
De leerlingen van groep 1, 2 en 3 kunnen vanaf 8.20 uur door ouders of andere “brengers” bij hun
leerkracht op het plein worden gebracht.
Groep 3 en 3/4 staan op het voetbalveld, groep geel, rood en blauw staan op het bovendek.
De deur van de bovenbouw zal om 8.15u opengaan zodat de leerlingen van groep 4 t/m 8 alvast naar
binnen kunnen gaan. Wij willen de “brengers” verzoeken om het plein zo snel mogelijk weer te
verlaten nadat de leerling(en) bij de leerkracht gearriveerd is/zijn.
Er geldt ‘s ochtends eenrichtingsverkeer op het plein. Ouders die het plein op komen via de normale
ingang verlaten het plein via de uitgang aan de Bernhardlaan. Ik wil u nadrukkelijk vragen dit ook te
doen!
De leerlingen van groep 4 t/m 8 worden uitgezwaaid bij het hek en gaan zelfstandig naar hun
leerkracht op het plein of in de school. Dit om het aantal mensen op het plein zo veel mogelijk te
beperken.
Zorg wel dat de kinderen vóór 8.30u op het plein zijn. Een leerling die te laat komt moet alleen het
schoolgebouw in.
Ook nu wil ik u weer vragen om andere “ophalers” en “wegbrengers” van de looproutes op de hoogte
te brengen.

Ophalen
Alle leerlingen gaan na schooltijd direct naar huis.
Het ophalen van de leerlingen om 14.00 uur gaat op dezelfde manier voor de leerlingen van groep 1,2,
3 en 3/4. Zij worden opgehaald op de plaats op het plein waar de leerkracht hen ‘s ochtends ook heeft
verzameld en zullen het plein weer verlaten via de uitgang aan de Bernardlaan. De leerlingen van
groep 4 t/m 8 zullen echter wel weer via de gewone ingang het plein af gaan i.v.m. de fietsen. De
ouders of “ophalers” van deze leerlingen zullen buiten het hek wachten tot de leerlingen naar buiten
komen. Heeft u kinderen in groep 1, 2, 3, 3/4 én in een hogere groep? Stem dit dan goed af met uw
oudere kind.
Kapstokken
De leerlingen van groep 4 t/m 8 nemen hun jas en hun tas mee naar het klaslokaal. De kinderen van
groep 1 t/m 3/4 hangen hun jas op de gebruikelijke kapstokken.
Ouders en kinderen boven 12 jaar op het schoolplein
Ouders en kinderen vanaf 12 jaar die in een code oranje of rood (Corona) gebied zijn geweest, mogen
niet op het schoolplein komen. Zij dienen voor een periode van 2 weken in quarantaine te blijven.
Ouders in school
Ouders die taken vervullen ten behoeve van de schoolorganisatie zijn welkom in de school. Dat
betekent dat de luizenouders, bibliotheekouders, overblijfouders, Ouderraad, MR etc. de school in
deze functie binnen mogen gaan. Deze ouders moeten zich bij binnenkomst wel registreren en een
gezondheidsverklaring invullen; hiervoor kunt u bij Ria (administratie) terecht. Wij vragen u dringend
het te melden als u gezondheidsklachten heeft en dan thuis te blijven.
Ouders van leerlingen die nieuw zijn op school mogen de eerste dagen mee naar het lokaal. Mits in
het bezit van een gezondheidsverklaring en buiten de schooltijden. Dit kunt u afstemmen met de
leerkracht van uw kind.
Oudergesprekken vinden online of telefonisch plaats.
Overblijven
De overblijfouders mogen weer in school komen en zullen ook weer 2x per week op dinsdag en
donderdag fruit voor bij de lunch verzorgen. In de maand september ontvangt u weer een
automatische incasso van € 30,00 voor de bijdrage in de kosten voor het continurooster.
Wanneer thuisblijven?
Leerlingen 4-12 jaar blijven thuis bij:
• Als zij korter dan 2 weken terug zijn uit een risicogebied
• Neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging tot 38ºC en koorts. Dit
geldt niet voor leerlingen uit groep 1 en 2 met neusverkoudheid zonder koorts.
• Leerlingen blijven ook thuis als een gezinslid verkouden is en koorts heeft.
• 24 uur klachtenvrij = weer naar school.

•
•

Kinderen die tot de risicogroep behoren of waarvan gezinsleden tot de risicogroep behoren
kunnen thuisblijven. Neem hierover contact op met Mariëlle.
Als een kind gedurende de dag klachten ontwikkelt moet dit kind zo snel mogelijk opgehaald
worden door de ouders/verzorgers.

Veiligheid en hygiëne
Wij zullen uiteraard aandacht blijven besteden aan hygiëne en veiligheid. Denk daarbij aan het wassen
van de handen, geen handen schudden e.d. Ook zullen we extra goed blijven ventileren in het
gebouw. De buitendeuren zullen veelal open blijven staan.
Traktaties bij verjaardagen
Leerlingen mogen weer trakteren bij verjaardagen en de klassen rond. Traktaties die gekocht en per
stuk verpakt zijn, zijn toegestaan. De traktatie mag helaas nog niet zelfgemaakt zijn. Traktaties
uitdelen met terugwerkende kracht is niet toegestaan.
Gymmen/ zwemmen
De gymlessen worden meteen in de eerste week weer gestart. De gymleerkracht heeft een rooster
opgesteld. De gymdagen zijn dinsdag en vrijdag. Het schoolzwemmen voor de groepen 3 en 4 start in
de tweede schoolweek op dinsdag 25 augustus.
Tot slot
We hebben geprobeerd weer een zo duidelijk mogelijke organisatie neer te zetten maar weten
inmiddels ook uit ervaring dat we soms wat moeten bijsturen. We doen ons uiterste best om voor alle
partijen, in de huidige setting, het optimale te bereiken. En met optimaal bedoel ik dat iedereen zich
goed voelt in de situatie zoals deze is. Mocht u desondanks toch met vragen of punten rondlopen,
schroom dan niet en stuur me een mail. Dan denk ik graag met je mee!
Vriendelijke groet,
Mariëlle Everaars

Agenda voor de maanden augustus en september
Dinsdag 18 augustus
Woensdag 19 augustus
Woensdag 2 september
Donderdag 10 september
Woensdag 23 september
Woensdag 30 september

Hoofdluis controle
Informatie avond groep 8
Studiedag: alle leerlingen zijn vrij
Informatie avond groep 3
Gouwzeeparade groep rood, 3, 5 en 8
Start Kinderboekenweek

