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SCHOOLSPECIFIEKE CORONAMAATREGELEN
Schoolplein
We laten alleen ouders uit groep 1 t/m 4 toe op het
schoolplein. Doordat we te maken hebben met
strenge maatregelen zullen we looproutes op het
plein aan moeten brengen.
Dit betekent het volgende:
Het hek bij de hoofdingang (voorkant van de school)
is de enige i ngang om het plein om te komen.
Het hek bij het kleuterplein is alleen een uitgang
Het hek bij groep 7/8 is voor ouders alleen een
uitgang. Alleen de kinderen mogen dit ‘s ochtends als
ingang gebruiken.
We begrijpen dat dit niet altijd even makkelijk is,
doordat je aan de ene kant van de school het
schoolplein op moet en via de andere kant het
schoolplein moet verlaten. Het is even niet anders.
Goed voor elkaar zorgen is het belangrijkste!
De in- en uitgangen van de school zijn verder ook
verdeeld - gaan rond 8.17 uur open.
Groep 1/2 via de nieuwe kleuteringang
Groep 3/4 via het kleine plein (oude kleuteringang)
Groep 5/6 v
 ia de hoofdingang (grote plein)
Groep 7/8 via de zij-ingang (grote plein)

Trakteren
Vanaf september mogen de kinderen weer trakteren
op school. Voorwaarde aan de traktatie is dat dit iets
is dat voorverpakt is in de fabriek. De kinderen mogen
niet de klassen rond, maar krijgen wel een kaart, die
de leerkrachten in de personeelskamer zullen
ondertekenen.
Gymnastiek
Afhankelijk van hoe de ontwikkelingen lopen, en wat
er verwacht wordt van de leerkrachten, willen we de
gymnastieklessen weer op gaan zetten.
Net als voorheen zullen wij gymmen op de
donderdag. Groep 7 en 8 zullen vanaf deze week weer
gaan gymmen in het Berenschot. Groep 3, 4, zullen
deze week starten in gymzaal Noord. Groep 5 en 6
zullen vanaf volgende week gaan gymmen. Vanaf het
tweede half jaar zal groep 6 ook op de fiets naar
Berenschot gaan.
Groep 1 en 2 zullen gymmen in het hernieuwde
speellokaal op onze school zelf. Hier hebben zij wel
gymschoenen voor nodig.
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Luizencontrole
Aanstaande woensdag staat de eerste luizencontrole
op het programma. Deze willen we wel door laten
gaan. Met de betrokken ouders zal contact
opgenomen worden.
We vragen om alle kinderen a.s. woensdag zonder
staarten en gel in het haar naar school te sturen!
Wij zullen de nodige veiligheidsmaatregelen nemen
rondom de luizencontrole.
Luchtventilatie
Er is veel te doen geweest deze vakantie rondom de
luchtventilatie op scholen. Sinds de verbouwing
hebben wij luchtventilatiesystemen die continu frisse
lucht de lokalen in pompen. De verse lucht komt van
buiten en de ‘co2-houdende’ lucht wordt naar buiten
afgevoerd. Sinds de verbouwing zit dit dus helemaal
goed bij ons op school.
Informatieavond
We zullen de informatieavond in een andere vorm
gaan gieten dit jaar, aangezien de ouders nog niet (in
grote getalen) de school mogen betreden. De
leerkrachten van elke groep zullen daarom de
belangrijkste dingen van het nieuwe leerjaar op papier
gaan zetten. Waarna we in de derde week een
vragen-half-uurtje online zullen aanbieden. Op deze
manier willen we u weer volledig op de hoogte
brengen van alle aanpassingen in het nieuwe
schooljaar.

Inschrijven voor de kijkmomenten
Zoals in de MINA van afgelopen vrijdag al vermeld,
zullen we ouders in de tweede week de mogelijkheid
bieden om de school te bezichtigen.
De spelregels zijn als volgt:
U reserveert per gezelschap via de link één ticket
waarmee je met je eigen gezin de school rond gaat. Je
kind(eren) leidt/leiden je dan dus rond, volgens de
vaste route die door de school is uitgezet. Je kunt als
gezelschap dus zelf door de school lopen en houdt
hierbij voldoende afstand van andere volwassenen. Af
en toe dus even op elkaar wachten en op ruime
plaatsen elkaar eventueel inhalen. Je mag alleen de
school binnen op het tijdstip dat je hebt aangegeven.
Voordat je de school betreed, zullen de ‘triage-vragen’
worden gesteld over je gezondheid. Verkouden, koorts
of andere corona- achtige klachten, dan mag je de
school niet betreden.
Binnen een half uur hebben jullie de school weer
verlaten.
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