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Weer elke dag naar school
Vanaf maandag 8 juni a.s. gaan de
kinderen weer elke dag naar school.
Dat wil niet zeggen dat alles al weer
‘bij het oude’ is. Hieronder volgt een
aantal afspraken en richtlijnen, die
we de komende weken zullen hanteren en waarvan het goed is deze
stapsgewijs onder uw aandacht te
brengen.

Hoe om te gaan met 1,5 m afstand
Tussen leerlingen hoeft er geen 1,5
m onderlinge afstand te zijn. Tussen
de leerkracht en de leerlingen moet
deze afstand er wel zijn, maar dit is
met een volle klas niet altijd te
handhaven. De 1,5 m afstand moet
er wel zijn tussen volwassenen onderling (leerkrachten).

Handhaving continurooster

Pauzes

We handhaven tot de zomervakantie
het huidige continurooster, waarbij
de kinderen tussen de middag op
school (over)blijven en daar hun boterham eten. We gaan naar school
van 08.45 tot 14.15 uur. Op woensdag is er school van 08.45 tot 12.30
uur (hele school). Op vrijdag gaat
groep 1 tot en met 4 naar school van
08.45 tot 12.15 uur. Groep 1 heeft
op dinsdagmiddag ook vrij en gaat
die dag dus naar school van 08.45
tot 12.15 uur.

Groepen gaan gescheiden en onder
begeleiding van de leerkracht in de
pauzes naar buiten.
Handenwassen en hygiëne
Er wordt op school ruime gelegenheid gegeven voor het wassen van
de handen. Ook zullen we veel aandacht blijven besteden aan schoonmaak en hygiëne, wat dat betreft is
er de laatste weken al veel geoefend
en aan bewustwording gedaan!

Ouders/verzorgers
Ouders/verzorgers komen niet in de
school en ook niet op het schoolplein,
maar nemen afscheid van hun
kinderen bij het hek (of kinderen komen zelfstandig naar school).
Oudergesprekken met leerkrachten
worden telefonisch of via videobellen
gevoerd.
Kinderopvang
Als kinderen na schooltijd naar een
BSO gaan, zijn daar dankzij medewerking van de gemeente Zeewolde
en de verschillende kinderopvangcentra mogelijkheden voor. Normaal
zou dat vanaf 15.15 uur zijn, maar
dat kan nu al vanaf 14.15 uur.
Ouders hoeven hiervoor geen extra
kosten te maken. Dit is een prachtig
voorbeeld van de samenwerking van
de ‘lokale’ partners! Ouders krijgen
bericht van hun eigen BSO.
Gymnastiek op het speelveld
Gymmen mag weer, niet in de zaal,
maar op het veld naast de school.
Voor groep 4 tot en met 8 wordt
hierbij juf Marijke weer ingezet.

weken een chromebook van school
geleend. Deze zijn nu weer nodig in
de klas! De chromebooks (met toebehoren) dienen a.s. donderdag- of
vrijdagmorgen te worden ingeleverd.
Hiervoor wordt een krat neergezet bij
de hoofdingang van het schoolplein.
Hier zal een leerkracht bij aanwezig
zijn. Mocht er met een van de
chromebooks iets aan de hand zijn,
dan horen we dat natuurlijk graag.
Anders mogen ze gewoon in het krat
worden gezet. De kinderen die op
donderdag op school komen, nemen
hun chromebook op donderdag mee,
die van vrijdag op vrijdag. Dan
kunnen we ze vanaf maandag 8 juni
weer allemaal op school gebruiken!
Groep 4 en groep 5/6
Juf Claudia blijft de komende weken
geheel in groep 4 (omdat juf
Annelies nog niet mag werken). Juf
Gerrie gaat een morgen extra in
groep 5/6 werken, meester Mannes
komt dan die dag de laatste twee uur
en meester Chiel is er op vrijdag
voor de groep.

Trakteren bij verjaardagen
Bij een verjaardag mag er weer
worden getrakteerd, maar dan alleen
in de eigen klas. Ook moet de traktatie in originele verpakking zitten.

Het volgende ‘t(h)intje verschijnt
op….

Chromebooks inleveren

… vrijdag 12 juni 2020. Kopie
hiervoor dient uiterlijk binnen te zijn
woensdag 10 juni.

Nu we weer volledig naar school
gaan, stopt ook het thuisonderwijs.
Veel kinderen hadden de afgelopen

Met vriendelijke groet,
mede namens het schoolteam,
Mannes Schoppink, directeur.

