Corona-brief (versie 23 april 2020)
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Hierbij actuele informatie en aanvullende/hernieuwde afspraken
De school gaat weer open op maandag 11 mei a.s.
Zoals u ongetwijfeld weet, zal onze school op maandag 11 mei weer opengaan.
De rijksoverheid is samen met deskundigen tot de conclusie gekomen dat het openen van
scholen voor speciaal basisonderwijs verantwoord is zonder beperkingen.
De voorwaarden zijn vastgesteld door het RIVM en daar houden wij ons aan.
Een doorstart moet gemaakt worden maar… de veiligheid en de gezondheid gaan boven
alles. Het is gebleken dat leerlingen onderling contacten mogen hebben maar dat er afstand
gehouden moet worden tussen volwassenen en leerlingen.
Als iedereen zich aan de afspraken houdt en het gezonde verstand gebruikt, lukt het ons
hopelijk om dit schooljaar op een verantwoorde wijze te volbrengen.
Met vriendelijke groet,
namens alle teamleden,
Henk Mik, directeur
Praktische afspraken
1. Leerlingen in en uit
 De leerlingen komen zoveel mogelijk groepsgewijs binnen na de pauzes.
 Bij binnenkomst worden de handen behandeld met desinfecterende gel.
 De leerlingen worden ’s morgens niet begroet middels het geven van een
hand.
 Er is extra toezicht bij het naar binnen en naar buiten gaan van de jongere
leerlingen. De ouders/verzorgers staan immers buiten het hek. Ambulante
teamleden, collega’s die geen klas hebben, nemen deze taak voor hun
rekening.
 Indien een leerling niet naar school komt, wordt de leerling telefonisch
afgemeld door ouders/verzorgers.
 Kinderen, ouders/verzorgers en onderwijspersoneel blijven thuis bij:
neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (tot 38
graden) of koorts. Bij 24 uur klachtenvrij, mogen kinderen ouders/verzorgers
en onderwijzend personeel weer naar school.
 Kinderen (en ouders/verzorgers) blijven ook thuis als iemand anders in het
gezin verkouden is en koorts heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft,
mag uw kind weer naar school.
 Indien leerlingen tijdens de lesdag ziek worden, wordt u gebeld om uw kind te
komen halen. Zorg ervoor dat u telefonisch goed bereikbaar bent.
 Indien zieke leerlingen niet worden opgehaald, zullen zij tijdelijk in een aparte
ruimte verblijven.
 De leerlingen nemen bij verjaardagen geen eetbare traktaties mee.
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2. Personeel
 Alleen personeel in dienst van de school is aanwezig op school. Dit geldt dus
niet voor fysiotherapie, logopedie, PMT, muziekonderwijs, enz. Deze
activiteiten worden tijdelijk niet uitgevoerd.
 In overleg met de vrijwilligers en stagiaires zijn zij wel of niet aanwezig.
3. Onderwijs
 Gymnastiek in de gymzaal: zo mogelijk buiten. Er wordt niet gedoucht.
 Indien uw kind gymnastiek heeft, wilt u dan rekening houden met het feit dat
de kleding eenvoudig aan en uit kan?
 De schoolbieb blijft voorlopig gesloten.
4. Ouders/verzorgers
 Ouders/verzorgers komen niet op het plein of in de school. De
kinderen worden tot het hek gebracht en overgenomen door
teamleden.
 Het halen van de leerlingen door ouders: de ouders halen de
leerlingen op om 14.45 uur!!! Let op de onderlinge afstand van 1.5
meter.
 Blijf a.u.b. in de auto zitten om te voorkomen dat er te veel
volwassenen bijeen staan.
 De chromebooks met adapters worden zo spoedig mogelijk ingeleverd in de
meegeleverde tas met daarop de betreffende code.
5. Organisatie
 Middageten: zonder borden en bestek.
 We volgen het normale lesprogramma met de geplande pauzes.
 In het schoolgebouw worden pijlen aangebracht op de vloer om de
looprichting aan te geven.
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