Informatie voor het nieuwe schooljaar
Het nieuwe schooljaar gaat beginnen. Helaas is de Corona nog niet weg en moeten we dus
rekening houden met een aantal maatregelen. Voor kinderen t/m 12 jaar zijn er gelukkig minder
maatregelen, waardoor we de aanpassingen binnen de school tot het minimum kunnen
beperken. Voor volwassenen gelden wel meer maatregelen. Via dit bericht informeren wij u graag
over de manier van werken dit schooljaar.
Het ‘Protocol Basisonderwijs’ van 25 juni is nog steeds de meest recente en blijft dan ook nog
verder van kracht. https://www.poraad.nl
Schooltijden
We hanteren weer de normale schooltijden, dus geen continurooster meer. En de verschillende
groepen mogen weer tegelijkertijd buiten spelen waardoor we weer de reguliere pauzetijden kunnen
hanteren.
Dat houdt in:
Groep 1:
Maandag, woensdag en vrijdag 8.30 – 12.00 uur. Dinsdag en donderdag 8.30 – 12.00 / 13.00 – 15.15
uur.
Groep 2-3-4:
Maandag, dinsdag, donderdag 8.30 – 12.00 / 13.00 – 15.15 uur. Woensdag en vrijdag 8.30 – 12.00
uur.
Groep 5-6-7-8: Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 8.30 – 12.00 / 13.00 – 15.15 uur. Woensdag
8.30 – 12.00 uur.

TSO
De TSO zal weer van start gaan. De kinderen die daar gebruik van maken, worden tussen de middag
opgevangen op school.
Halen en brengen
De deuren van de school gaan om 8.20 uur open. De kinderen van groep 1/2 gaan direct naar de klas
en worden opgevangen door een leerkracht. Om 8.30 uur beginnen de lessen en verwachten we dat
alle kinderen aanwezig zijn in de groep. Kinderen die gebracht worden door een ouder/volwassene
kunnen aan de weg afscheid nemen. Aan de weg is een leerkracht om de kinderen op te vangen en,
waar nodig, naar de deur te begeleiden.
Om 12.00/15.15 uur kunt u, net als voorheen, uw kind(eren) opwachten aan de weg. Om te grote
drukte te voorkomen, willen we u vragen om uw kind(eren) met niet meer dan 1
ouder/volwassene per kind te brengen en op te halen. Als uw kind al zelfstandig naar school kan,
heeft dat de voorkeur.
Hygiëne en ventilatie
Bij binnenkomst in de school (dus ook na het buiten spelen) en voor de eetmomenten wassen of
desinfecteren alle kinderen de handen. Zolang de temperaturen het toelaten, zullen alle ramen en
deuren open staan. Op het moment dat het te koud is om alle deuren op te zetten, wordt er in de
pauzes volop geventileerd (richtlijn RIVM). In de komende periode wordt er onderzoek gedaan naar
de ventilatie in de school en komt hierover een advies waarop we het vervolg zullen invullen.

Volwassenen in de school
Volwassenen mogen in de school komen op afspraak en na een ‘triage’: de vragen m.b.t hoesten,
koorts e.d. Dit betekent dat individuele gesprekken tussen ouders en leerkrachten weer gewoon op
school plaats kunnen vinden. Voor een afspraak kunt u de leerkracht bellen of mailen. Ook externe
leerkrachten, zoals voor muziek (AMV) e.d. mogen weer op school komen. TSO en bijvoorbeeld de
controle van de hoofdluis kunnen weer plaats vinden. Andere bijeenkomsten waarbij meerdere
volwassenen tegelijkertijd op school zijn, zijn niet mogelijk.
Te allen tijde dient de 1,5 meter afstand gehanteerd te worden.

Thuis blijven bij klachten
Als uw kind klachten heeft, moet hij/zij thuis blijven. Klachten waarvoor een kind thuisgehouden
moet worden zijn:
• neusverkoudheid
• hoesten
• moeilijk ademen/benauwdheid
• plotseling verlies van reuk of smaak
• of koorts boven 38°C.
• wanneer een gezinslid koorts heeft boven 38°C en/of benauwdheidsklachten
Als er 24 uur geen klachten meer zijn, kan uw kind weer naar school. Kinderen uit groep 1 en 2 met
een neusverkoudheid, zonder koorts, mogen wel naar school.
Leerkrachten
Leerkrachten met klachten mogen ook niet naar school komen. Het zal dus vaker voor kunnen komen
dat een leerkracht niet op school is. We zullen er alles aan doen om inval te regelen. Mocht dit niet
lukken, wordt de groep de eerste dag op school opgevangen. Mocht de leerkracht langer afwezig zijn
en er geen andere vervangingsmogelijkheden zijn, dan zullen de kinderen thuis moeten blijven.

Informatieavond
Dit schooljaar waren we voornemens om een aantal 'sprekers' uit te nodigen, tijdens de
informatieavond, over het 'leren leren', het belang van lezen en mediawijsheid. Dit zal komen te
vervallen omdat we de 1,5 m niet kunnen waarborgen.
Wel willen we u weer graag informeren over de onderwijskundige ontwikkelingen voor het komende
schooljaar. Deze zult u dit jaar digitaal ontvangen. Mocht u hierover dan nog vragen hebben of een
toelichting willen, kunt u altijd mailen of bellen.

Huisbezoeken groep 1
De huisbezoeken vinden voorlopig nog niet plaats.

