Week 34 20 augustus 2020

De jarigen van de komende week
De jarigen in de
zomervakantie stonden in
het laatste Esdoornblaadje
van vorig jaar vermeld.
Maandag komen de
nieuwe jarigen er weer in.
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Start nieuwe schooljaar
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Start nieuwe schooljaar
Na een mooie zomervakantie zijn we deze week gestart met de voorbereidingen om er weer een fijn
nieuw schooljaar van te gaan maken. De leerkrachten hebben alle lokalen ingericht, we hebben onze
eerste teamvergadering op gepaste afstand gehad en we hebben er weer veel zin in!
Hopelijk hebben jullie ook allemaal een fijne vakantie gehad en hebben de kinderen er ook zin in!
In dit Esdoornblaadje willen we jullie informeren over de maatregelen rondom corona. Helaas heeft het
virus geen vakantie gehad en hebben we er nog volop mee te maken. We willen de maatregelen die we
vóór de zomervakantie hadden, nog steeds hanteren. We zetten ze even voor u op een rij:












Iedereen komt vanaf 8.20 uur naar school en de kinderen verzamelen op de plek waar de
leerkracht staat. Wilt u ervoor zorgen dat de kinderen uiterlijk om 8.25 uur op het plein zijn, zodat
ze tijd hebben om de handen te wassen en wij om 8.30 uur kunnen starten met de lessen.
De kleuters gaan rechtstreeks naar binnen in hun lokaal.
Groep 4 van juf Nathalie en groep 5 van juf José en Marit gaan naar binnen aan de achterkant via
de zaal. Zij kunnen daar ook de fietsen neerzetten.
De rest van de groepen gaan naar de leerkrachten die buiten op het schoolplein staan.
Helaas mogen de ouders nog niet op het plein komen en brengen de kinderen tot aan de hekken.
Blijft u ook op 1,5 meter afstand van elkaar en wilt u zo snel mogelijk naar huis of werk gaan?
Ook bij het ophalen van de kinderen is het de bedoeling dat u niet op het schoolplein komt.
De leerkrachten brengen de kinderen naar buiten en houden bij de groepen 1 t/m 4 in de gaten of
ze met degene die ze op komt halen meegaan.
Kleuters die net 4 jaar geworden zijn en voor het eerst naar school komen, mogen in het begin
door de ouders naar de leerkracht worden gebracht. We willen stimuleren dat ze zo snel mogelijk
zelfstandig naar de leerkracht lopen.
Hebt u een vraag of een mededeling voor de leerkracht dan kunt u die, liefst per mail, vóór
schooltijd doorgeven. Als er iets is dat persoonlijk gezegd moet worden, dan kunt u bij hoge
uitzondering even naar de leerkracht op het plein toe lopen.
De groepen mogen weer samen buitenspelen
Kinderen mogen als ze jarig zijn weer trakteren, maar alleen in de eigen klas. Denkt u aan een
gezonde traktatie? Er hoeft niets voor de leerkrachten meegenomen te worden.
We laten de luizencontrole na iedere vakantie weer uitvoeren door vaste ouders per groep.

Het is en blijft heel erg jammer dat we door corona zoveel maatregelen moeten nemen, maar we willen
allemaal dat het zich niet verder gaat verspreiden.
We voegen het “protocol voor het basisonderwijs” als bijlage toe. Wilt u dit goed doorlezen? U weet dan
wat u van ons kunt verwachten en er staat ook in wanneer uw kind thuis moet blijven.
We wensen iedereen een fijne start van het nieuwe schooljaar. Aanstaande maandag verschijnt er weer
een Esdoornblaadje met onder andere de jaarkalender als bijlage.

