Nieuwsbrief augustus 2020

nummer 1

Beste ouders en verzorgers,
Dinsdag 18 augustus gaan we met zijn allen weer los; dan begint het nieuwe schooljaar.
Hopelijk hebben u en uw gezin een ontspannen vakantie gehad. Dit schooljaar start anders dan
andere jaren. Omdat we genoodzaakt zijn om de maatregelen tegen Corona te blijven handhaven
blijven de kinderen zelfstandig de school binnen komen.
Ons gebouw ziet er van binnen al heel mooi uit! De kinderen zijn vast blij verrast als ze de school
binnen komen. Als alles klaar is en als we weer ouders in school mogen ontvangen, zullen we met
trots de verbouwing laten zien!

Zomerlees-bingo
Zijn jouw zonnebloemen allemaal ingekleurd? Neem de kaart dan mee
naar school.
Dit kan tot en met woensdag 19 augustus. Je mag de kaart ook afgeven
bij de kinderboekenwinkel, de Toverlantaarn, vóór 5 september 2020.
Zo maak je kans op een cadeaubon t.w.v. €15,-.

Coronamaatregelen nog van kracht
Het kabinet heeft besloten om de basisscholen vanaf 8 juni weer volledig open te stellen. Ook na de
zomer blijven de maatregelen van kracht, zodat we met zijn allen het virus onder controle kunnen
houden. In de aanpak houden we rekening met de maatregelen omtrent het Coronavirus, zoals
opgesteld door het RIVM en het advies van de PO-raad. Het volledige protocol kunt u inzien op
school en/of op de website.
Om tot deze aanpak te komen is rekening gehouden met:
•
Veiligheid leerlingen, ouders en leerkrachten.
•
Verspreiding van het virus voorkomen.
Richtlijnen RIVM
Wij attenderen u op de richtlijnen van het RIVM. De school meldt zich bij de GGD wanneer er meer
dan één ziektegeval (corona) geconstateerd is.
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Ouders en kinderen
Mocht er sprake zijn van onderstaande klachten, dan verzoeken wij u om uw kind thuis te houden en
bij twijfel contact te zoeken met school/GGD.
Je blijft thuis wanneer al u aan een van de volgende kenmerken voldoet:
•
Wanneer u in de afgelopen twee weken in een risico gebied (oranje, rood gebied) bent
geweest wordt een thuisquarantaine van 14 dagen geadviseerd,
•
Bij verkoudheid (m.u.v. hooikoorts, ouders stellen de leerkracht hiervan op de hoogte),
loopneus, keelpijn, lichte hoest of verhoging vanaf 38 graden, verlies van reuk en smaak.
•
Wanneer iemand in het gezin verkoudheidsklachten met koorts heeft (boven 38 graden
Celsius) en of benauwdheid heeft.
•
Als een leerling gedurende de dag ziek wordt, of corona gerelateerde klachten ontwikkelt,
gaat het kind naar huis/wordt het kind zo snel mogelijk opgehaald samen met broertjes en zusjes.
Leerlingen kunnen weer naar school als ze 24 uur klachtenvrij zijn. (Bij constatering van Corona,
minimaal 7 dagen + 24 uur klachtenvrij).
Onderwijzend personeel
•
We houden zoveel mogelijk 1,5 m afstand tot elkaar.
•
Tussen leerkracht en leerling moet indien mogelijk zoveel mogelijk 1,5 meter afstand
bewaard worden.
•
Gastdocenten, stagiaires, ambulante begeleiders en vrijwilligers (m.u.v. de leesouders)
mogen in overleg weer in de school komen. Zij zijn op de hoogte van de hygiënevoorschriften van het
RIVM en het plan van aanpak op de Algraschool.
•
Personeelsleden dragen géén persoonlijke beschermingsmiddelen. Indien een individueel
personeelslid toch behoefte heeft aan persoonlijke beschermingsmiddelen, kan daarover overlegd
worden. Vanuit veiligheidsoverwegingen is het niet nodig.
•
Bij klachten als verkoudheid (m.u.v. hooikoorts), loopneus, keelpijn, lichte hoest of verhoging
vanaf 38 graden blijft personeel thuis en bij twijfel kan er via GGD een test aangevraagd worden.
Hygiëne
Wij dragen er zorg voor dat de algemene hygiënevoorschriften van het RIVM zoveel mogelijk worden
nageleefd:
•
Iedereen wast handen meerdere keren per dag en goed ten minste 20 sec. met water en
zeep.
•
Er worden geen handen geschud.
•
Hoesten/niezen in de ellenboog.
•
Dagelijks intensieve professionele schoonmaak en een extra tussentijdse schoonmaak van
toiletten en klinken.
•
In ieder klaslokaal en gezamenlijke ruimtes: desinfecterende handgel, zeeppompje, papieren
handdoekjes en schoonmaakmiddel voor oppervlaktes.
•
De leerkrachten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van deze hygiënemaatregelen in
hun klassen en de conciërge in samenwerking met onderwijsondersteuners en directie in de
gezamenlijke ruimtes.
•
Personeelsleden dragen géén persoonlijke beschermingsmiddelen.
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•
Leermiddelen, speelgoed, speelmaterialen, devices en werkplek dienen bij gebruik door
meerdere leerlingen/leerkrachten met regelmaat schoongemaakt te worden. Ook materialen die
met door meerdere leerkrachten worden gebruikt, worden met regelmaat schoongemaakt.
Inrichting van de lokalen
Het bewaren van anderhalve meter afstand tussen leerlingen onderling is niet haalbaar, dit is tevens
geen voorschrift vanuit het RIVM. Er wordt zo veel mogelijk geventileerd. Gelukkig kunnen de ramen
in de lokalen opengezet worden.
Schooltijden, brengen en halen
De schooltijden zijn als vanouds: van 8.20 – 8.30 uur inloop. Om 8.30 uur starten de lessen
M.b.t. het brengen geldt:
•
Geen ouders op het schoolplein en of in school. De kinderen van groep 1 en 2 worden door
de leerkrachten op het plein opgevangen. Ouders nemen afscheid bij het hek.
•
Kinderen van de groepen 3 tot en met 8 verzoeken wij indien mogelijk, zelfstandig naar
school te komen.
•
Een leerkracht vangt de leerlingen op in de hal. Bij het lokaal staat de eigen leerkracht.
•
We verzoeken ouders om onderling de 1,5 meter in acht te houden en rekening te houden
met elkaars gezondheid en gevoelens.
M.b.t. halen geldt:
•
De kinderen blijven niet op het schoolplein spelen.
•
Kinderen van groep 3 tot en met 8 mogen, indien mogelijk zelfstandig naar huis.
•
Groep 1 en 2: De ouders wachten bij het hek op het kleuterplein, met 1,5 m. afstand.
Kom zo veel mogelijk alleen uw kind(eren) ophalen.
Pauzetijden, spel en buitenspelen, verjaardagen
•
Pauzetijden en buitenspelen zijn conform de huidige pauzemomenten.
Bij verjaardagen nemen kinderen verpakte traktaties mee.
Leerplicht
•
Wij verwachten alle kinderen weer op school. Indien ouders overwegen om hun kind niet
naar school te laten gaan en/of er sprake is van een risico, dan gaan we graag in overleg. U kunt dit
aangeven bij de groepsleerkracht of directie.
•
Leerlingen die ziek zijn (afweging is aan ouders) kunnen voor 8.15 uur telefonisch afgemeld
worden via: 058 – 266 15 21

Met vriendelijke groet, mede namens het team,
Linda Verhaag en Johan Spoelstra
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