Beste ouder(s)/verzorger(s),
Na 6 weken vakantie hopen we de kinderen maandag weer te ontmoeten! Wij zijn er klaar
voor... Voor veel leerlingen is het weer even spannend; hoe zal het gaan bij de nieuwe juf of
meester en hoe zal het gaan in de nieuwe groep? Anderen hebben er juist weer heel veel zin
in om naar school te gaan!
Afgelopen schooljaar was een bijzonder schooljaar, waarin heel wat dingen anders verliepen
dan we van te voren hadden bedacht en gedacht. Achterliggende vakantieperiode is opnieuw
duidelijk geworden dat we zeker nog niet als ‘vanouds’ kunnen gaan starten, gelet op de
corona-maatregelen. We blijven de geldende richtlijnen en RIVM voorschriften dan ook
hanteren. Voor de zomervakantie is met u gecommuniceerd dat we het normale lesrooster
(lestijden) weer gaan volgen, waarbij ook TSO wordt aangeboden. A.s. maandag zijn de
deuren open om 8.35 uur, om 8.45 uur starten de lessen. Vanaf 8.35 uur zijn de leerkrachten
buiten aanwezig en kunt u wellicht al even kennismaken.
Verder vragen we uw aandacht voor onderstaande punten/afspraken:
Voor u als ouder:
-

-

-

-

De landelijke richtlijnen van het RIVM blijven gelden. Is uw kind snotterig of verkouden
(uitgezonderd peuters en groep 1/2), niet naar school! Zie verder:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-scholierenen-studenten-kinderopvang-en-onderwijs/basisonderwijs-en-speciaal-onderwijs.
Voor personeel houden we ook de landelijke richtlijnen aan. Dat betekent dat het zou
kunnen voorkomen dat uw kind als de leerkracht ziek is, géén les heeft op school. Als
dat voorkomt dan wordt u daar zo spoedig mogelijk van op de hoogte gebracht! In
eerste instantie zullen we waar mogelijk vervanging proberen te regelen, maar
wellicht alvast goed om als ouder na te denken over een eventueel ‘vangnet’ indien
nodig.
We gaan terughoudend om met ouders binnen de school en/of op het schoolplein. Dit
mede vanwege de afstand- en triagevoorschriften. Mocht er contact nodig zijn, dan
graag waar mogelijk via Parro, telefonisch, per mail of buiten.
Volwassenen houden anderhalve meter afstand van elkaar.

Verder:
-

Laat uw kind zo mogelijk zelfstandig naar school gaan.
Zorg ervoor dat uw kind max. 5-10 minuten vóór de school begint pas aanwezig is.
Als u uw kind wél brengt en ophaalt, loop dan zelf niet mee het plein op, maar laat uw
kind vanaf waar u parkeert of bij het schoolhek alleen verder gaan.
De kinderen van de peuterspeelzaal kunnen via de normale ingang binnengebracht
worden tussen 8.15 en 8.30 uur, zoals ook vanuit de peuterspeelzaal al met u is
gecommuniceerd.

-

-

-

-

De kinderen uit groep 1 en 2 worden bij het hekje opgevangen door de leerkrachten
en naar het kleuterplein gebracht. Zij zullen samen met de leerkracht naar binnen
gaan. (Durft uw kleuter óók alleen naar die plek toe te lopen, is dat natuurlijk fijn!). Bij
het verlaten van de school zullen de leerkrachten weer meelopen naar het hekje en
wanneer zij u zien, dan zullen ze het kind door het hekje laten gaan.
De kinderen uit groep 3 en 4 zetten hun fiets op de normale plek op het schoolplein en
lopen daarna direct door naar de klas.
De kinderen uit groep 5 t/m 8 zetten hun fiets op de gebruikelijke plek bij de gymzaal
en lopen via de gebruikelijke ingang (groep 5/6: hoofdingang en groep 7/8: ingang
trap) direct naar de klas.
Als uw kind jarig is, mag er in de klas getrakteerd worden. Wel graag iets wat
‘voorverpakt’ is.
De kinderen van groep 1 t/m 4 mogen daarnaast de klassen rond op de
benedenverdieping, de kinderen van groep 5 t/m 8 op de bovenverdieping.
Er blijft extra aandacht voor hygiëne, o.a. het vaak wassen van onze handen.
De luizencontrole op school wordt voorlopig nog even niet gedaan. We vragen u dit
zelf als ouder in de gaten te houden bij uw kind(eren) en indien nodig te melden.

Activiteiten:
Hieronder informeren we u over hoe we omgaan met de geplande activiteiten tot aan de
herfstvakantie. Helaas hebben we ook enkele aanpassingen moeten doen, zie hieronder:
07-09: De informatieavond op school komt te vervallen. U krijgt de informatie per groep op
maandag 7 september toegestuurd. Mocht u daar vragen over hebben, neem dan gerust
contact op met de betreffende groepsleerkracht(en). Ook tijdens het moment van het
startgesprek is daarvoor gelegenheid.
17-09 en 22-09: De startgesprekken gaan wel door op school. U ontvangt hierover verdere
informatie. In de tweede schoolweek krijgt u een uitnodiging via Parro om voor deze
startgesprekken in te tekenen.
28-09: De inloopmorgen komt te vervallen.
Bij deze mail ontvangt u (nogmaals) de bijlage met enkele belangrijke items en gegevens die
betrekking hebben op de school van uw kind(eren). Hierin is ook een overzicht met
belangrijke data opgenomen, zie ook de agenda op onze website. Uitgebreide informatie
vindt u in de digitale schoolgids, die u kunt downloaden van onze
website www.dewegwijzerlunteren.nl
We hopen met elkaar op een fijn schooljaar!
Met vriendelijke groet,
Team De Wegwijzer

