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Aan de ouder(s), verzorger(s),
Hierbij willen wij u informeren over de start van het schooljaar 2020/2021. We hopen dat
iedereen heeft kunnen genieten van een fijne vakantie en dat we iedereen op maandag 31
augustus weer gezond en wel mogen begroeten. Helaas hebben we nog steeds te maken met
het coronavirus en blijven een aantal maatregelen die voor de zomervakantie van toepassing
waren ook nu nog van kracht.
Quarantaine na vakantie
Bent u met uw kind op vakantie geweest in een gebied waar een code rood of oranje geldt,
dan adviseert het RIVM om 10 dagen in thuisquarantaine te gaan. Op de website van het
ministerie van Buitenlandse Zaken vindt u adviezen voor de terugkomst uit een land.
Ventilatie
Ons schoolgebouw voldoet qua ventilatie aan het bouwbesluit en daarmee aan de eisen van
overheid. Omdat de veiligheid van uw kind en onze medewerkers voorop staan, onderzoeken
we momenteel hoe we de ventilatie op school nog verder kunnen verbeteren.
Mondkapjes
Wij volgen de adviezen van de overheid met betrekking tot het gebruik van mondkapjes. Deze
zijn op onze school dus niet verplicht. Als uw kind zich prettiger voelt bij het dragen van een
mondkapje, dan is uw zoon of dochter daar vrij in.
Hygiëne en veiligheid
De leerlingen hoeven geen 1,5 meter afstand van elkaar te houden. Het personeel in de school
houdt wel 1,5 meter afstand van elkaar en houdt zoveel mogelijk 1,5 meter afstand van de
leerlingen.
Kinderen die een risico vormen (niezen, hoesten en koorts, richtlijnen van het RIVM) mogen
niet op school aanwezig zijn. Om een overwogen keuze te maken of uw kind al dan niet naar
school toe kan, raden wij u aan de beslisboom te raadplegen via:
Beslisboom kinderen van 0 t/m 6 jaar
Beslisboom kinderen van 7 t/m 12 jaar
Om de hygiëne en veiligheid van onze leerlingen en medewerkers te waarborgen zullen we de
volgende regels en afspraken hanteren:
•
Ouders komen niet zonder afspraak in de school of op het schoolplein;
ouders/familieleden blijven achter het muurtje of de heg. Wanneer de leerlingen
worden opgehaald gebeurt dit door één persoon.
•
In de klas en op de toiletten zijn voldoende zeeppompjes en papieren handdoekjes
voor iedereen.
•
Open deuren beleid zodat er zo min mogelijk besmettingsplekken kunnen ontstaan
(deurklink etc).
•
Dagelijks wordt in de ochtend en middag de deurklinken en tafels schoongemaakt door
de schoonmaakster.
•
Regelmatig handen laten wassen, ook graag voordat de leerlingen naar school gaan.
•
Niezen en hoesten in de elleboog.
•
Klaslokalen en algemene ruimten worden extra geventileerd.

Verjaardagen en trakteren
We zetten de jarigen in het zonnetje in de klas en de kinderen mogen weer trakteren. We
willen u vragen een voorverpakte traktatie te verzorgen, zodat het lekkers met zo min mogelijk
mensen in aanraking is geweest.
Halen en brengen
Uiteraard dienen we de gezondheidsrisico’s voor leerlingen, ouders en leerkrachten te
beperken. Vooral het contact tussen volwassenen willen we beperken, het halen en brengen
willen we op dezelfde wijze organiseren als de afgelopen periode. We vragen u het
schoolplein en de school niet te betreden. Het is ook niet de bedoeling dat familieleden of de
oppas op het plein wachten.
Mocht u vragen hebben aan de leerkracht of iets willen afgeven wilt u dit dan kenbaar maken
via uw kind, dan halen wij vergeten tassen buiten op. Vragen kunt u stellen via de Parro, zoals
u gewend was. We vragen iedereen zoveel mogelijk op de fiets of lopend naar school te komen
(volgens de richtlijnen van het RIVM). Indien u met de auto komt moet u uw auto parkeren op
de daarvoor beschikbare parkeerplekken naast het grasveld of bij de kerk.
Vanaf 8.15 uur tot 8.30 uur is er een inloop. Bij groep 1/2 vangen de leerkrachten de leerlingen
zichtbaar bij de voordeur op. Leerkrachten houden bij de ingangen toezicht. De ouders van de
leerlingen uit groep 1/2 worden via de Parro-app geïnformeerd over het gespreid ophalen. Er
wordt gebruik gemaakt van verschillende ingangen: groep 1/2 via de kleuteringang; ouders
kunnen hun kleuter over het muurtje zetten, de leerkracht vangt het kind aan de andere kant
van het muurtje op. Groep 5/6 aan de zijkant van het lokaal, groep 3 aan de achterkant van de
school (bij de fietsenstalling) en tenslotte de groepen 4, 6/7 en 8 door de hoofdingang. Het
ophalen van de leerlingen gebeurt bij dezelfde ingang als het wegbrengen zoals u de afgelopen
periode ook al gewend was.
We wensen iedereen een fijn schooljaar. We hopen iedereen in goede gezondheid te mogen
ontmoeten.
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