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Dat er nog veel onduidelijk is omtrent het openen van de basisscholen is een gegeven.
Wij gaan open voor alle groepen volgens ons ‘normale rooster’.
Afspraken Corona:
• De leerlingen mogen vanaf 8.20 uur naar binnen naar hun eigen klas.
• Alle leerlingen gaan zelfstandig de school in, ook de kleuters. We nemen afscheid op
het
plein.
Ouders/verzorgers van groep 0/1/2 mogen bij het ophalen op het plein komen, mits ze
onderling1,5 meter afstand bewaren.
• De pauzes houden we gescheiden
• We vragen u, indien mogelijk, uw kind thuis te laten eten om zo geen groepen onderling
te hoeven mengen met overblijven.
• Kinderen die verkouden zijn blijven thuis, zie ook de brief van het bestuur
snottebellenbeleid. Het advies is testen. Wilt u de uitslag doorgeven aan school, zodat
we weten wat de volgende stappen worden?
• Schoolbibliotheek, overblijven en brigadieren neemt het personeel voor eigen
rekening.
•
In alle klassen staan desinfectiemiddelen voor de tafels en materialen. Er staan
zeeppompjes om de handen te desinfecteren. Jarige kinderen mogen trakteren in de
klas, mits de traktatie voorverpakt is.
• De gymles in de zaal mag nog niet gegeven worden. We gaan dan met de kinderen
naar buiten en hopen op sneeuw
• Als er één leerling van een groep besmet is, gaat de hele klas inclusief de leerkracht in
quarantaine. Meer informatie hierover volgt.
• Kinderen uit groep 7/8 en het personeel dragen een mondkapje in de gang. Uw kind
mag een eigen mondkapje meenemen, lukt dat niet dan heeft school mondkapjes.
Wilt u maandag 8 februari alle schoolmaterialen weer
aan uw kind meegeven?

Inspectie
Donderdag 4 februari bezocht inspecteur Bollen (online) onze school. Hij nam onze vorm van
thuiswerkonderwijs onder de loep en bezocht een drietal lessen. De conclusie was:
• De school heeft een goede organisatie opgezet met betrekking tot het thuisonderwijs.
• Er is een goede structuur, dit is ook zichtbaar in de lessen en meetmomenten
• Er is goed zicht op alle leerlingen.
• Leerlingen worden goed bereikt en zijn goed betrokken.
Kort samengevat; er zit een trotse directeur en de inspectie deelde deze gedachte.
Vanaf deze plaats wil het team, de ouders en de leerlingen een groot compliment geven
voor de afgelopen periode.
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Schoolbibliotheek:
Graag maandag 8 februari alle bibliotheekboeken inleveren.
Openingstijden schoolbibliotheek:
Maandagmiddag vanaf 13.00 uur groep 5 t/m 8.
Donderdagmiddag vanaf 13.00 uur groep 0 t/m 4
Mochten er nog vragen zijn, schroom niet om contact op te nemen met ondergetekende.
Vriendelijke groet, Miriam Stuut
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