Extra nieuwsbrief februari

2021

Vrijdag 5 februari 2021

Onderwerp: School specifieke regels n.a.v. heropening scholen
Beste ouder(s)/verzorger(s),
U ontvangt vandaag een brief die voor alle scholen van Onderwijsgroep GAVE gelijk is. Hierin staan de
gezamenlijke afspraken voor alle scholen. We willen er alles aan doen om de situatie zo goed als mogelijk
organiseren. Daarom zijn er regels uitgewerkt voor onze collega’s, voor de kinderen en voor u als
ouders/verzorgers. Het is erg belangrijk dat iedereen zich aan deze regels houdt.
Natuurlijk zijn er ook school specifieke regels, en daarover gaat deze brief.
Afspraken:
 De groepen maken gebruik van de 4 verschillende ingangen. Groep 1-2 de kleuteringang, groep 3-4 de
ingang bij het lokaal, groep 5-6 de ingang aan de zijkant en groep 7-8 de hoofdingang.
 Vanaf 8.25 uur komen de kinderen op school. De kinderen lopen direct naar binnen waar ze hun jas en
tas mogen ophangen. De juf/meester wacht de kinderen op. Op deze wijze zorgen wij voor een
gelijkmatige start van dag. Alle kinderen zijn uiterlijk 8.35 uur binnen.
 We spelen voor schooltijd niet met elkaar. De kinderen arriveren dus niet eerder dan 8.25 uur op
school. De deur gaat precies om 8.25 uur open.
 Ouders mogen het plein niet op. Bij het hek wordt afscheid genomen en daarna fietst of loopt u direct
naar huis.
 Alle ouders/verzorgers verzoeken wij een een mondkapje te dragen bij het schoolhek.
 Er is geen fysiek contact tussen onderwijspersoneel en ouder(s)/ verzorger(s). Oudergesprekken
vinden digitaal plaats. Ouders zijn niet aanwezig in het schoolgebouw en/of op het plein.
 Laat kinderen eten en drinken meenemen dat gemakkelijk zelf kan worden 'genuttigd' (geen lastige
bekers, maar pakjes ed.; schoongemaakt fruit). Voor de ochtend maar ook voor de middag.
 Vanaf dinsdag wordt er weer schoolfruit geleverd. Op woensdag, donderdag en vrijdag krijgen de
kinderen schoolfruit. U hoort via Parro welk fruit er geleverd wordt.
 Laat kinderen kleding dragen die zelfstandig aan- en uitgetrokken kan worden en kan worden
'vastgemaakt' (knopen van broeken, klittenband e.d.)


Aan het eind van de lesdag worden de kinderen groepsgewijs naar buiten gebracht door de leerkracht.



Willen de kinderen die een laptop van school geleend hebben deze inleveren bij de leerkracht? Alvast
bedankt.
Alle schoolspullen mogen maandag meegenomen worden naar school en worden ingeleverd.
De Cito toetsen die gepland stonden in januari zullen afgenomen worden na de voorjaarsvakantie.
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Planning:
De coronamaatregelen zorgen er ook voor dat eerder geplande activiteiten niet of anders doorgaan.
In het overzicht kunt u de wijzigingen zien.
Datum
10 maart 2021

Activiteit
Biddag

31 maart 2021

Paasviering met ouders en
kinderen
Koningsspelen
Schoolvoetbaltoernooi
Avondvierdaagse

23 april 2021
april 2021
30 mei tot 2 juni 2021

wijziging
Geen kerkdienst, maar viering in
de groep
Paasviering in de groep zonder
ouders
Nog niet bekend
afgelast
afgelast

We hebben met grote zorgvuldigheid nagedacht over dit plan en alle risico’s overwogen. Mocht u toch nog
vragen hebben, dan verzoek ik u om contact op te nemen met de school.
Met vriendelijke groet,
Namens het team van de ‘Prinses Beatrixschool’
Janita Goedhart-Theunisse
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