Noorden, 4 juni 2020

Beste ouders/verzorgers,
Vanaf 8 juni mogen de kinderen weer alle dagen naar school. Vanwege onze studiedag starten wij
hier op 9 juni mee. In deze brief informeer ik u over de afspraken die hierbij gelden.
De afspraken gelden t/m 17 juli, dus tot de zomervakantie.
➢ Alle kinderen gaan van maandag t/m vrijdag op school;
➢ We blijven op de hele dagen een continurooster draaien, de MR heeft hier gisteravond mee
ingestemd. We denken dat het op dit moment de beste oplossing is. Hiermee voorkomen we
extra verkeer in de middagpauze en blijft er rust in de school doordat er geen overblijf met
begeleiding door externen nodig is.
De dag wordt wel verlengd tot 14.30 uur. Dit is nodig om voor alle groepen weer te voldoen
aan de verplichte onderwijstijd. Daarnaast realiseren we ons dat het voor de kinderen en
leerkrachten lange dagen kunnen zijn, op deze manier zijn wij zo nodig in de gelegenheid om
door de dag heen wat meer buitenspeel- en ontspanningstijd voor hen beide te creëren.
De schooltijden worden:
o Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 08.30-14.30 uur
o Woensdag 08.30-11.30 uur (groep 1 t/m 4) en 08.30-12.30 uur (groep 5 t/m 8)
o Vrijdagmiddag is groep 1 t/m 4 vrij!
➢ De kinderen gaan uit school direct naar huis of naar de BSO. De kinderen die naar de BSO
gaan worden door Polderpret opgevangen vanaf half drie. De BSO rekent hiervoor geen extra
kosten i.v.m de huidige Corona situatie. We stellen dat zeer op prijs.
➢ M.b.t. het brengen en halen van de kinderen blijven dezelfde afspraken gelden als de
afgelopen weken:
Brengen
o De kleuters mogen tussen 8.30 uur 8.45 uur gebracht worden. Ze worden door de
leerkracht opgewacht op het plein.
o De leerlingen van groep 3 tot en met 8 komen zoveel als mogelijk zelfstandig naar
school, de inloop is tussen 8.15 uur en 8.30 uur.
o Ouders die toch hun kinderen willen brengen mogen dit doen tot aan het hek.
o De leerlingen van groep 3, 4 en 5 komen naar binnen door de zij-ingang aan de
Anemonenstraat.
o De leerlingen van groep 6,7 en 8 komen naar binnen door de hoofdingang.

Ophalen
o

Ouders van groep 1/2 kunnen op het plein wachten, de leerkracht brengt de
kinderen naar buiten.
o Ouders van de groepen 3, 4 en 5 kunnen wachten bij de zij-ingang.
o Ouders van de groepen 6/7 tot en7/8, die eventueel hun kinderen op willen halen,
wachten buiten de hekken van het plein.
Hierbij wordt uiteraard ook de 1.5 meter afstand regel gerespecteerd.
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o

De kinderen die door de BSO opgehaald worden verzamelen bij de zandbak.

➢ De afspraken m.b.t. zieke kinderen blijven hetzelfde:
o Kinderen blijven thuis bij: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest,
verhoging (tot 38 graden Celsius) of koorts. Als ze 24 uur klachtenvrij zijn, mogen de
kinderen weer naar school.
o Kinderen (en ouders) blijven ook thuis als iemand anders in huis verkouden is en
koorts heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag het kind weer naar
school.
o Signaleert een leerkracht dat een leerling op school een van bovenstaande klachten
heeft dan worden ouders verzocht het kind z.s.m. op te halen om mogelijke
verspreiding te voorkomen.
o Signaleert een leerkracht dat er een broertje of zusje afwezig is wegens ziekte dan
volgen we dezelfde stappen als hierboven beschreven.

➢ De afspraken m.b.t. oudercontacten blijven hetzelfde:
o Tot de zomervakantie zullen er geen oudergesprekken plaatsvinden. U kunt met de
leerkracht communiceren via Parro, e-mail en telefoon.
o Oudergesprekken die niet uitgesteld kunnen worden zullen zo mogelijk via een
videogesprek gedaan worden.

➢ Ook de afspraken rondom eten en drinken blijven hetzelfde:
o Kinderen mogen geen voedsel delen.
o Geen traktaties meenemen.
o Leerlingen drinken alleen uit hun eigen beker.

➢ Uiteraard blijven we de richtlijnen van het RIVM met betrekking tot de hygiëne hanteren!

Als u vragen heeft over bovenstaande afspraken kunt u uiteraard contact opnemen met mij via de
telefoon, de mail of Parro.

Vriendelijke groet,
Ans Blanken
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