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Extra Nieuwsbrief 31 augustus 2020
Geachte ouders/verzorgers
Hierbij ontvangt u een extra nieuwsbrief van het schooljaar 2020-2021.
Vrijdag verschijnt de eerste nieuwsbrief, maar enkele mededelingen
willen we nu al vast kwijt.


Maatregelen i.v.m. Corona
De regels die voor de zomervakantie
waren ingevoerd, gelden nog
steeds. Kinderen kunnen zich vrij
door de school begeven, maar ouders wachten voor en na schooltijd
buiten de poort.


 Ventilatie
In de groepen is er nu ook extra
aandacht voor ventilatie. In alle lokalen is een CO-2 meter. Leerkrachten letten er op dat de uitslag in de
groene zone blijft door veel te ventileren.


 Geen informatieavond
De informatieavond gaat dit jaar
niet door. We zijn niet in staat om
grote groepen ouders in de school te
ontvangen en tegelijk de 1 ½ meter
regel te handhaven. In plaats daarvan worden alle ouders geïnformeerd via Klasbord. U krijgt hiervoor een nieuwe toegangscode. Ook
krijgt u een klein filmpje van de
leerkracht, waarin hij/zij zichzelf
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voorstelt. We denken nog na hoe we
de informatie over de schoolverlatersprocedure zullen verstrekken.
Daarnaast worden er zo spoedig
mogelijk afspraken gemaakt over
huisbezoeken, want het contact tussen de leerkrachten en de ouders
vinden we erg belangrijk. Mogelijk
kunnen de huisbezoeken bij u in de
tuin worden gedaan, zolang de
weersomstandigheden dit toelaten.


 Extra schoonmaak
Vooralsnog krijgen alle toiletten in
de school om 12.00 uur een extra
schoonmaakbeurt.


Start schooldag
Het hek gaat om 8.35 uur open. Aan
u de vraag om niet te vroeg naar
school te komen, dit voorkomt onnodige groepsvorming voor het hek.
In het kader van Corona willen we
dit juist voorkomen. Tussen 8.35 en
8.45 uur kunnen de kinderen in 1
keer doorlopen naar binnen.
Voor het hek staan kruisjes op 1,5
meter van elkaar, we vragen u deze
afstand uit respect voor elkaar ook
te hanteren.
Met vriendelijke groet,
Bert Veldhorst en Bianca de Zoete

