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Beste ouders/verzorgers,

Belangrijke data:

Ingang-schoolregels

Afgelopen maandag mochten we de kinderen weer ontvangen in de school. We
vinden het vooral heel fijn dat de kinderen weer op school zijn. Dit geeft ons
plezier en vreugde in ons werk. Maar met alle maatregelen en richtlijnen, ook
een beetje spannend.

Start afgelopen dagen
Wij bedanken u voor uw inzet bij de herstart van het onderwijs en de manier
waarop jullie de kinderen hierop hebben voorbereid. De afgelopen dagen
hebben wij van verschillende ouders bemoedigingen en bedankjes ontvangen
voor onze inzet. Het doet ons goed te weten dat dit gewaardeerd wordt.
Wennen-richtlijnen
Voor zowel kinderen, ouders als het team zijn de richtlijnen wennen en merken
wij dat we elkaar nodig hebben om de regels vast te houden. Kinderen hebben
o.a. vaste looproutes, moeten regelmatig handen wassen en spelen op een
afgezet stuk op het plein. We merken dat de kinderen de verschillende richtlijnen
snel oppikken en elkaar hierop wijzen. Volgens de richtlijnen mogen volwassenen
de school niet in en moeten we ons houden aan de 1,5 meter afstand. Ook dit is
wennen en vraagt van ons dat we elkaar hierop aanspreken. We merken dat we
dit soms lastig vinden, maar in het belang van ons allemaal proberen wij dit wel
te doen.

In de school-routes

Vooruitblik
Op moment van schrijven is het nog onduidelijk hoe de schoolperiode na 1 juni
eruit gaat zien. Wanneer er nieuwe richtlijnen komen willen wij deze zo snel
mogelijk omzetten naar schoolbeleid. Tot die tijd houden wij vast aan het huidige
plan.

Afstand in de klas

Het schoolplein –
verdeeld in 2 delen en
op verschillende tijden
hebben we pauze.

Kwetsbaar
Bij de invulling van de lesdagen voor de groepen en het organiseren van
noodopvang zijn wij als school op dit moment kwetsbaar. Binnen ons team zijn er
3 groepsleerkrachten die fysiek niet op school kunnen zijn vanwege
risicogroep/advies huisarts. Omdat wij een klein team zijn heeft dit een relatief
grote impact. Verschillende teamleden hebben aangegeven extra te willen
werken om voor goed onderwijs te zorgen of passen hun werkzaamheden aan.
Hier ben ik dankbaar voor. In geval van ziekte, uitval en/of uitbreiding lesdagen
zijn onze mogelijkheden echter beperkt. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Instroom en aanmelding leerlingen
De instroom en mogelijke aanmelding van leerlingen ziet er anders uit dan gewoonlijk. Wanneer leerlingen
nieuw op school (de voorschool) instromen neemt de groepsleerkracht contact op om dit moment
gezamenlijk af te stemmen. Bij aanmelding van nieuwe leerlingen is er geen rondleiding in de school
mogelijk. In deze gevallen dient er contact opgenomen te worden met ondergetekende en wordt er samen
naar een mogelijkheid gezocht om dit op een passende manier in te vullen.
Groep 8
Groep 8 neemt dit schooljaar afscheid van de basisschoolperiode. De huidige richtlijnen lijken de
mogelijkheid te bieden voor een afscheidsavond in aangepaste vorm. Waarschijnlijk zal dit invloed hebben
op de locatie, het aantal aanwezigen en de mogelijkheid om met elkaar een hapje en drankje te nuttigen.
De datum zoals eerder gecommuniceerd is voorlopig wel het uitgangspunt.
Wanneer u vragen heeft over de herstart, het schoolprogramma en/of andere vragen, schroom niet om
deze te stellen.
Hartelijke groet,
Namens het team
Bas van Ballegooijen

