4 mei 2020

Nieuwsbrief maandag 4 mei
Vanmorgen was het team op school aanwezig om de periode na de
meivakantie voor te bereiden. Op gepaste afstand en met veel handen wassen
zijn we voorzichtig gestart met het voorbereiden met de komende periode tot
1 juni. Wat er daarna gaat gebeuren, weten we nog niet. Wat we wel weten, is
dat we er weer ontzettend naar uitkijken de kinderen te zien! En we zijn erg blij
dat juf Iris weer terug is van haar zwangerschapsverlof. Fijn dat je er weer
bent, Iris!

Tijdelijk continurooster
In de vorige nieuwsbrief over de heropening hebben we het al aangegeven, de
school gaat de komende weken werken met een continurooster, omdat het niet is
toegestaan om volwassenen, anders dan de leerkrachten, in de school te halen. De
school eindigt daarom op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag om 14:15
uur. Op woensdag is er geen wijziging, de kinderen zijn dan om 12:30 uur uit.

Groep 1-2
Omdat juf Ria in de risicogroep valt en dus niet fysiek op school aanwezig kan zijn,
hebben we gekeken naar mogelijke oplossingen. Om ervoor te zorgen dat zowel de
A- als de B-groep twee dagen per week naar school kan, hebben we juf Armanda
(superfijn!!) bereid gevonden om op donderdag met groep 1-2 te werken. Dat
betekent datvolgende week de A-groep op maandag en woensdag op school
komt en de B-groep op dinsdag en donderdag. Op vrijdag gaan de kinderen van
groep 1-2 niet naar school. Op de dagen dat de kinderen niet naar school gaan, zal
er via de app-groep een opdracht gegeven worden die de kinderen kinderen thuis
kunnen doen.

Inleveren schoolspullen en laptop

We vragen alle kinderen en ouders om de laptops en de schoolspullen
maandag of dinsdag weer mee naar school te nemen. Op de dag dat de
kinderen thuis zijn, krijgen zij van de leerkracht werk mee naar huis. Uitleg hierover
ontangen zij op de dag dat ze wel op school zijn. Vanaf nu zijn er dan ook geen
ZOOM, mail of app-momenten meer.

Trakteren
Als uw kind jarig wordt of jarig is geweest, wil het natuurlijk trakteren op school. In
verband met de corona-crisirs, doen we dat vanaf nu een beetje anders. De
kinderen mogen in de eigen klas trakteren, maar gaan niet meer de klassen rond.
Ook vragen we u om een traktatie te kiezen die al voorverpakt is. Hartelijk dank voor
uw begrip. We maken er natuurlijk een feestje van!

Regels en afspraken
Op school zullen desinfecterende vloeistoffen en gels voorhanden zijn om handen
en tafelbladen mee te ontsmetten. De toiletten worden twee keer per dag
schoongemaakt. Deurklinken, leuningen en handgrepen worden dagelijks
schoongemaakt met een desinfectrend schoonmaakmiddel. De anderhalve meterregelgeldt niet voor de kinderen onderling, maar wel tussen de leerlingen en de
leerkrchten. De knderen worden dagelijks getraind in het adequaat opvolgen van de
hygienevoorschiften, het beperken van fysiek contact en het afstand houden tot de
volwassnen.
Van de kinderen verwachten we dat ze
bij binnenkomst de handen wassen / ontsmetten met gel;
stoeien en knuffelen achterwege laten;
de anderhalve meter afstand tot de volwassenen in acht nemen;
geen voedsel met elkaar delen;
papieren zakdoekjes gebruiken;
voor en na het eten en na toiletbezoek goed hun handen wassen;
in hun elleboog hoesten en niezen.
Van de ouders verwachten we dat ze
absoluut niet in het schoolgebouw komen en eventuele aanwijzingen op het plein
opvolgen;
zieke kinderen thuishouden, ook bij een lichte verkoudheid!;
hun kinderen thuishouden, wanneer ze zelf (lichte) gezondheidsklachten hebben;
hun kinderen thuishouden, wanneer een broertje of zusje ziek is;
hun (jongste) kinderen makkelijke kleding aandoen die de kinderen zelf aan en uit
kunnen trekken;
eten meegeven dat kinderen makkelijk zelfstandig kunnen nuttigen (geen lastig te
openen drinkbekers e.d.);

Halen en brengen
Groep 5-8 komt zelfstandig, zonder begeleiding naar school.
Groep 3-4 mag tot het hek gebracht worden. Ook voor het ophalen geldt: buiten het
schoolhek.
Groep 1-2 mag op het schoolplein gebracht en opgehaald worden.
Op en rondom het schoolplein houden ouders de anderhalve meter in acht
Kinderen worden door 1 ouder gebracht/gehaald

Tot slot
We zijn ontzettend blij dat de scholen weer open gaan. Toch zien we ook dat dit kan
leiden tot lastige en verwarrende situaties. Voor iedereen is de situatie nieuw en
onwennig. We vragen dan ook om uw begrip en en medewerking. Met elkaar maken
we er het beste van!

Met vriendelijke groet namens het gehele team,
Edith Hoegen

