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Maandag gaan we weer open!
Komende maandag gaan we weer van start!
Zoals u eerder in de mail het overzicht van de A en B groep kreeg gaan de leerlingen twee
hele dagen naar school en om de week de vrijdag.
Inmiddels weten alle kinderen wanneer ze weer naar school mogen komen.
We vinden het fijn maar ook spannend, zeker omdat het corona-virus nog actief is.
De school is door de leerkrachten in de vakantie ingericht om zo optimaal én veilig
mogelijk les te kunnen geven.
Bij alle toiletten staan weer de handpompjes met zeep en genoeg doekjes om in de
hygiëne te kunnen voorzien.
De gebruiksoppervlakten worden dagelijks door de schoonmaakster én het team
schoongemaakt.
Maandag zijn er aan beide zijden looproutes richting de hekken, wij vragen u daar zo goed
mogelijk gebruik van te maken om de veiligheid voor iedereen te garanderen.
Zoals in de corona-huisregels te lezen is nemen de leerlingen bij het hek afscheid van hun
ouder/verzorger. Zij gaan dus alléén het plein op. Waar mogelijk staat er een teamlid op
het plein om de kinderen welkom te heten en naar binnen te dirigeren.
Voor de volledigheid:
Er zijn drie leerlingen waarvan de ouders ’s ochtends tijdelijk wel mee mogen tot bij het
lokaal: dat zijn de nét 4-jarigen uit groep 1/2 (geboren in 2016).
Daarnaast zullen de ouders van de peuters van de Wiedewaai het plein wel opgaan en via
de zij-ingang naar binnenlopen om hun peuters weg te brengen. Dit gebeurt veelal rond
08.45 uur, dan zitten onze leerlingen al in hun eigen lokaal.
’s Middags mag u wel het plein op, mits u de 1,5 meter afstand houdt tot een ander. Er
staan lijnen op het plein waarachter u dan dient plaats te nemen.
We hebben in de afgelopen weken gezocht naar de voor u meest ontlastende manier van
indelen en het realiseren van onderwijs dat in deze situatie iedereen zo goed mogelijk
tegemoet komt. We beseffen dat dit nog niet altijd ideaal is voor iedereen. Iedereen (dus
ook u als ouder/verzorger) moet nog steeds meebewegen in een tijd met veel
veranderingen, dat beseffen we. We waarderen het zeer als u zich aan onze afspraken
houdt en meedenkt in deze moeilijke tijd.
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