augustus 2020

Beste ouders,
Na zes weken vakantie (we hopen dat u genoten heeft, ondanks de hitte) starten we a.s. maandag
met het nieuwe schooljaar. In deze eerste nieuwsbrief informeren we u over de belangrijkste
aandachtspunten.
Afspraken i.v.m. de corona-maatregelen.
Nu de zorgen over het coronavirus weer toenemen, blijft het nodig om met elkaar regels af te
spreken. Hieronder vindt u ze nogmaals op een rijtje:
Schooltijden ?
We gaan terug naar de oude schooltijden (8.30 -11.45 uur (woensdag tot 12.00 uur) en 13.00 - 15.15
uur) met dus een pauze tussen de middag. Kinderen kunnen op school overblijven. Voor alle
zekerheid nog even de afspraken voor het aan- en afmelden:
Indien uw kind vast overblijft en niet komt moet u dit tussen 8 en 10 uur melden via de telefoon
(06-22742602) of via de mail (tsovangent@gmail.com). Als uw kind incidenteel overblijft, moet u dit
op de dag van overblijven ook telefonisch of via de mail melden.
Dit schooljaar gebruiken we om te onderzoeken of de invoering van een continurooster in het
schooljaar 2021-2022 haalbaar en wenselijk is.
Ouders van groep 3 let op: uw kind moet ook op vrijdagmiddag naar school. Deze vrije middag geldt
namelijk alleen voor de kleuters.
Om 8.15 uur en 12.45 uur gaan de toegangshekken naar het plein open. Kinderen die op school
komen, lopen gelijk door naar hun klas. Dan is er ook toezicht op het fietsen- en grote plein.
1,5 meter-regel voor leerkrachten en (hulp-)ouders ?
Schoolgaande kinderen hoeven zich onderling niet aan de 1,5 meter te houden. Kinderen mogen
met elkaar en door elkaar spelen. Ook de groepen mogen onderling contact met elkaar hebben.
Leerkrachten hoeven géén afstand te houden tot de kinderen.
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Alle volwassenen dienen wel 1,5 meter afstand tot elkaar te houden. Deze 1,5 meter regel geldt dus
ook voor overblijf, hulpouders en tijdens oudergesprekken.
We gaan ervan uit dat iedereen hierin zijn/haar eigen verantwoordelijkheid neemt.
Elke bezoeker die de school betreedt, vragen we zich te registreren via de QR code (met foto
telefoon) die doorgelinkt wordt naar een invulformulier. Dit kan ook schriftelijk. We vragen iedereen
de registratie in te vullen. In geval van een Corona besmetting binnen de school kan de GGD deze
gegevens opvragen. Deze gegevens worden niet gebruikt voor andere doeleinden. Dit geldt voor
iedereen boven de 18 jaar. De registratielocatie vindt u bij de hoofdingang. Dit is dan ook de enige
ingang voor ouders en bezoekers/ouders.
Hygiënemaatregelen en schoonmaak ?
De regels en afspraken die nu gelden blijven van kracht t.a.v. van handen wassen, looproutes in de
school. De schoonmaak via Webego zal weer plaatsvinden na schooltijd.
Halen en brengen ?
Omdat de 1,5 meter blijft bestaan tussen volwassenen, blijft het nodig om ouders niet toe te laten in
de school en zeer beperkt op het plein. Ook kiezen we ervoor om de kinderen via verschillende inen uitgangen de school in- en uit te laten gaan:
-

Alle kleuters gebruiken de groene serredeur (via het fietsenplein).
De (nieuwe ) groepen 4 en 5 gebruiken de in/uitgang van Kibeo in de Ringstraat. Voor deze
kinderen verandert er dus niets.
De (nieuwe) groepen 8a, 8b en 7a gebruiken de in/uitgang bij het kantoor bij meester
Albert.
De (nieuwe) groepen 6a, 6b en 7b gebruiken de i n/uitgang bij het speellokaal.
De kinderen zijn vrij in de keuze van het hek (Molenlaan of Groene Zoom).
Voor de (nieuwe) groep 3 geldt:
De kinderen gaan de school binnen via de gebruikelijke ingang voor groep 3.
Ouders brengen hun kind tot aan het hek naar het pleintje bij groep 3 en sturen hun kind
door naar de klas. De kinderen komen ook via deze weg naar buiten. Ouders kunnen hun
kind opwachten op het grote plein met in achtname van de 1,5 meter regel.

Let op: de eerste dag mogen de ouders van groep 3 even mee naar binnen om hun kind in de klas te
brengen. Voor onze groep 3 kinderen en hun ouders zijn zowel in/uitgang/lokaal als juf nieuw.
Vandaar dat we hiervoor een uitzondering maken. We hanteren de eerste dag voor groep 3 een
inloop van 8.15 uur tot 9.00 uur. Alle kinderen van groep 3 moeten uiterlijk 9.00 uur op school zijn.
Fietsenplein ?
Het fietsenplein blijft gedeeltelijk afgesloten voor fietsen i.v.m. de kleuters. Het dringende advies
blijft om alleen op de fiets te komen als het niet anders kan. Vanaf 8.15 uur en 12.45 uur is er
toezicht op het fietsenplein.
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Verjaardagen en traktaties ?
Als een kind jarig is, vieren we haar/zijn verjaardag vanzelfsprekend in de klas. Het rondgaan langs
de andere klassen schaffen we af. Wel zijn traktaties voor de klasgenootjes weer toegestaan maar
…...alleen in verpakte vorm. De traktatie wordt dan mee naar huis gegeven.
Oudergesprekken ?
Oudergesprekken na schooltijd zijn weer toegestaan met inachtname van de 1,5 meter regel. Als u
een gesprek wilt, neem dan vooraf contact op met de leerkracht of met meester Albert, het liefst via
de mail. Vanzelfsprekend kunt u alleen een afspraak maken als u geen klachten heeft.
Buitenspelen en pauzes ?
Het gescheiden buiten laten spelen is niet meer van toepassing.
Gymlessen ?
Onze gymzaal is inmiddels vrijgegeven. Dat betekent dat de gymspullen mee naar school kunnen.
Als u dan ook de rapportmap meegeeft, worden we daar vrolijk van. De gymlessen zullen overigens
voorlopig in aangepaste vorm gegeven worden
Allemaal weer naar school?
We gaan er vanuit alle leerlingen weer te zien vanaf maandag 31 augustus. Mocht er een reden zijn
waarom dit niet verantwoord is, vragen we u contact op te nemen met meester Albert. Ook
leerlingen die op vakantie zijn geweest in een gebied met ´code oranje´ mogen gewoon naar school
komen. De gewone regels op gebied van leerplicht gelden weer in Nederland. Dat betekent dat we
ieder kind op school terug verwachten.
Activiteiten?
We zullen gaandeweg het jaar bepalen of de geplande activiteiten doorgang kunnen vinden in
verband met de organisatie ervan. U wordt hier later van op de hoogte gebracht
Afstandsonderwijs en fysiek onderwijs ?
We doen ons uiterste best om leerlingen die genoodzaakt zijn thuis te blijven zo goed mogelijk te
onderwijzen. We hebben er momenteel voor gekozen fysiek lesgeven op de eerste plaats te zetten.
We denken graag mee met leerlingen die thuis zijn.
Ventilatie?
Voor 1 oktober wordt de luchtkwaliteit binnen alle scholen getest. We zullen nu vooral ventileren
door ramen en deuren te openen. Er worden geen ventilatoren ingezet. Voorgaande geldt ook voor
de gymzaal.
Wat te doen bij ziekteverschijnselen ?
Onderaan deze nieuwsbrief treft u een drietal documenten aan. Voordat u contact opneemt met de
school kunt u zelf aan de hand hiervan bepalen of uw kind wel of niet naar school kan. Voor de
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leesbaarheid moet u de documentjes wel even vergroten. Bij twijfel kunt u natuurlijk altijd even
overleggen met school.
Luizenzakken en controle
Voor de vakantie hebben we gemeld dat we de luizenzakken niet meer gebruiken. Het blijft dan van
groot belang dat we de kinderen regelmatig controleren op luizen. Na elke vakantie zal onze
luizenbrigade (coronaproof) alle kinderen controleren. Dat gebeurt dit keer in de tweede week. We
vragen u dringend om uw kind voordat het maandag naar school gaat zelf te controleren ! Mocht u
bij uw kind luizen of neten ontdekken, start dan direct de behandeling en informeer de school.
Toestemmingsverklaringen en overblijfformulieren.
De eerste week krijgt u via uw kind een tweetal formulieren thuis. Het betreft de
toestemmingsverklaringen en het overblijfformulier met daarop de noodnummers waarop u
bereikbaar bent onder schooltijd. Graag ontvangen we de ingevulde formulieren zo snel mogelijk
retour. U moet het formulier ook invullen en inleveren als uw kind nooit overblijft, dit i.v.m. de
noodnummers. Alvast bedankt.
Tot slot.
Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de informatiekalender. Binnenkort wordt deze
uitgedeeld.
Geniet nog even van de laatste vakantiedagen. We hebben er zin in en hopen er weer een mooi
schooljaar van te maken. Tot maandag !
Met een vriendelijke groet, ook namens het team,
Albert
Vakantie en vrije dagen (hierna even doorscrollen a.u.b.)
studieochtend
studiedag
Herfstvakantie
vrije middag
vrije middag
Kerstvakantie
studiemiddag
Voorjaarsvakantie
Goede vrijdag
2e Paasdag
Koningsspelen
Koningsdag

wo 16 september 2020
vr 16 oktober 2020 (let op hele dag)
ma 19 oktober 2020 t/m vrij 23 oktober 2020
vr 4 december 2020 (middag na de sintviering)
vr 18 december 2020 (middag voor de kerstvakantie
ma 21 december 2020 t/m vrij 1 januari 2021
do 21 januari 2021 (let op middag)
ma 22 februari 2021 t/m vrij 26 februari 2021
vrij 2 april 2021
ma 5 april 2021
verkort rooster op vr 23 april 2021
di 27 april 2021

Meivakantie
2e Pinksterdag
laatste schoolweek
Zomervakantie:
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ma 3 mei t/m vrij 14 mei 2021 (let op inclusief Hemelvaart)
ma 24 mei 2021
verkort rooster 8.30 - 12.00 uur
groep 8 donderdag en vrijdag vrij
ma 19 juli 2021 t/m vrij 27 augustus 2021
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