Terug-van-vakantie-nieuws
Beste ouder(s)/verzorger(s),
We hopen dat iedereen een heel fijne vakantie heeft gehad en weer staat te popelen om te
beginnen. Bovenal hopen we dat iedereen de vakantie ook ‘corona-vrij’ door heeft kunnen brengen.
Maandag 17 augustus heten we iedereen weer van harte welkom op de eerste schooldag van 20202021. Dit schooljaar staat er weer van alles op de planning. We hebben geprobeerd de kalender zo
compleet mogelijk op de site te vermelden. Deze is dus ook zichtbaar in de app.
Hoewel we weer normaal zullen starten, zullen we toch proberen groepen ouders in school te
vermijden. Dat betekent dus dat de leerlingen zoveel mogelijk alleen naar binnen zullen gaan.
Uitzondering is hierbij de enkele nieuw instromende leerlingen, die de eerste dagen naar binnen
gebracht mogen worden. Daarna gaan ook zij zo snel mogelijk alleen naar binnen. We hebben voor
de vakantie gezien dat iedereen dat kan.
De leerlingen van groep 1/2 zullen – net als vorig schooljaar - vanaf het hek bij de fietsenstalling door
de leerkracht naar binnen worden begeleid (nieuwe leerlingen mogen dus deze week nog naar
binnen gebracht worden). Dit hek zal om 8:20 uur door de leerkrachten worden geopend.
Schooltijden
De schooltijden zullen ook weer gehanteerd worden zoals voor de Coronaperiode:
Maandag
8.30 - 14.45 uur
Dinsdag
8.30 - 14.45 uur
Woensdag
8.30 - 12.15 uur
Donderdag
8.30 - 14.45 uur De vierjarigen zijn deze middag vrij.
Vrijdag
8.30 - 14.45 uur De groepen 1 t/m 4 zijn deze middag vrij.
Bij binnenkomst zullen de leerlingen de pauze- en lunchbakjes en -bekers weer in de juiste kratten
zetten voor ze hun tas op hangen.
Coronamaatregelen:
Wij blijven de coronamaatregelen natuurlijk ook op school hanteren.
• Alle kinderen gaan volledig naar school en hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te
bewaren.
• Gymlessen gaan weer van start in de gymzaal. We gaan nog niet douchen.
• We hebben gedurende de dag extra aandacht voor hygiëne.
• Volwassenen houden ten allen tijde 1,5 meter afstand tot elkaar en passen strikte
hygiënevoorschriften toe.
• Traktaties zijn weer toegestaan mits voorverpakt.
Op school passen we de RIVM-adviezen en richtlijnen toe die gelden voor het basisonderwijs;
Een kind met de volgende (luchtweg) klachten blijft thuis:
• Neusverkoudheid (uitzondering kinderen in groep 1-2 en kinderen die chronisch verkouden
zijn of hooikoorts hebben)
• Hoesten
• Moeilijk ademen/benauwdheid
• Tijdelijk minder ruiken en proeven
• Een kind met koorts boven 38 graden blijft thuis.

Thuisquarantaine
Wanneer er vanwege de vakantiebestemming op enigerlei manier het advies is afgegeven om 14
dagen in thuisquarantaine te gaan, neemt u dan contact op met de leerkracht. We kunnen dan
samen kijken hoe we het aanbieden van de lesstof op zouden kunnen pakken.
AVG
Voor iedere leerling is er een AVG-formulier ingevuld waarop u hebt aangegeven waar wel of geen
foto’s van deze leerling geplaatst zouden mogen worden. Wanneer u dit zou willen aanpassen, kan
dat per omgaande gemeld worden. Geen bericht betekent dat we de huidige informatie zullen
blijven hanteren.
Externen in school
Na de vakantie kunnen alle externen weer in school, dus logopedisten, HVO/GVO
leerkrachten mogen hun werk weer in school uitvoeren.
Ouders zo veel mogelijk buiten
Zoals gemeld willen we (groepen) ouders nog zo veel mogelijk buiten de schooldeuren houden. Dat
heeft bijv. gevolgen voor informatieavonden, die zullen nog niet in school plaats gaan vinden hierbij
kunnen we de onderlinge afstand niet garanderen.
Ouders mogen wel in school wanneer hun kind bijv. logopedie heeft om hun zoon/dochter te
ondersteunen. Ook voor individuele gesprekken mogen ouders in school, dit is altijd in overleg met
de betreffende leerkracht.
Fijn schooljaar
We wensen iedereen een heel fijn schooljaar toe!

