Beste ouders/verzorgers,

Nog voor het schooljaar start even een bericht van school.

We hopen dat u een fijne vakantie heeft gehad en gezond bent gebleven!
Voor degenen die in de buurt van de school wonen is vast al duidelijk dat er in de vakantie veel
gewerkt is door de leerkrachten. Klassen zijn ingericht, lessen voorbereid, het plein is voorzien van
leuke spellen, kortom wij zijn klaar om a.s. maandag, 17 augustus alle kinderen weer te ontvangen!
De kalender van het schooljaar vindt u op de website en binnenkort ook in Parro. Heeft u deze app al
op uw telefoon? Maandag krijgen de kinderen ook de kalender mee naar huis.
In verband met de vele besmettingen in ons land moeten we de maatregelen van voor de vakantie
handhaven. Dat betekent:
1. Voor de gezinnen waarvan bekend is dat zij in de vakantie een “oranje land” hebben
bezocht, gelden de richtlijnen van de RIVM. Deze richtlijnen zijn niet van toepassing op de
kinderen beneden de 12 jaar. Vanuit de school kunnen wij hooguit ouders adviseren om zich
te laten testen.
2. Ouders mogen niet in de school of op het plein.
3. Oudergesprekken zullen in principe via Teams plaatsvinden.
4. Iedere groep heeft weer zijn eigen in- en uitgang.
• Groep 1,2 via de hoofdingang. Ouders brengen de kinderen tot het hek en de juf haalt ze
hier op.
• Groep 3,4,5 verzamelt voor het hek links van de fietsenrekken. De leerkracht haalt ze op.
• Groep 6,7,8 verzamelt voor het hek rechts van de fietsenrekken. De leerkracht haalt ze op.
5. Iedere groep heeft een eigen toiletgroep.
6. Er wordt zoveel mogelijk buiten gymles gegeven. Denk dus aan makkelijke kleding en
stevige schoenen op maandag en donderdag.
7. Kinderen hoeven onderling geen afstand te houden, volwassenen wel. Tussen medewerkers
en kinderen zorgen we voor zoveel mogelijk afstand.
8. Extra hygiënische maatregelen: we wassen onze handen regelmatig, we hoesten en niezen
in de elleboog, gebruiken papieren zakdoekjes en schudden geen handen. Lokalen en
onderwijsmaterialen worden regelmatig schoongemaakt.
9. Stagiaires, vaste vrijwilligers en noodzakelijke externe deskundigen zijn welkom in school.
10.

Bij verkoudheid, hoesten, koorts of verlies van reuk of smaak blijven
de kinderen thuis, zo nodig laten testen. Dit geldt ook voor de
leerkrachten!

11. Bij gezondheidsklachten in uw gezin of directe omgeving direct melden bij de school.
12. De luizencontrole zal niet door de luizenpluizers gebeuren maar we vragen u dit zelf te
doen! Zie het artikel in de volgende Nieuwsbrief..

13. De kinderen kunnen overblijven wanneer dat nodig is!
In de media ziet en hoort u de discussie over de ventilatie van de scholen. Onze school voldoet aan
de wettelijke richtlijnen. Toch kan het warm zijn in de lokalen. Wij gaan echter geen ventilatoren en
mobiele airco’s gebruiken. Deze zorgen namelijk voor de verspreiding van de “vuile lucht” en zijn
daarmee in deze tijd ongeschikt voor gebruik. Wel zullen wij de lokalen regelmatig luchten.
Met al deze maatregelen en uw medewerking hopen wij allemaal gezond te blijven en uw gezinnen
ook.
Verder stuur ik u opnieuw ons gedragsprotocol toe. Het is op enkele punten aangepast. Het zal
worden gehanteerd zowel binnen de school als bij de kinderopvang Babino.

Wij gaan ons best doen er een gezond, leerzaam, leuk en uitdagend jaar van te
maken! Daarbij hebben we uw steun en medewerking hard nodig. Mogen we
op u rekenen?
Met vriendelijke groet,
Namens het team van IKC De Lente,
Marijke van Agteren

