
Baarn, 24-08-2020 

 

Beste ouders/verzorgers, 

 

Over een week begint de school weer. We kijken er naar uit om alle kinderen weer te mogen 

verwelkomen. We hopen dat jullie allemaal van een fijne en gezellige zomervakantie hebben 

genoten, die waarschijnlijk door Corona er anders uit heeft gezien dan anders.  

 

Voor de vakantie heb ik u een mail gestuurd met de mogelijke opties voor de start van het                  

schooljaar op 31 augustus. De corona besmettingen zijn toegenomen, maar de risico’s voor             

besmettingen op school zijn nog niet dusdanig dat we met een calamiteiten-rooster moeten             

gaan werken. We zullen dus starten met optie 1, de oorspronkelijke schooltijden. Dit betekent              

dat we de volgende tijden hanteren:  

 

Maandag: 8.30-14.45 uur 

Dinsdag: 8.30-14.45 uur 

Woensdag: 8.30-12.30 uur 

Donderdag: 8.30-14.45 uur 

Vrijdag: 8.30-12.30 uur  groep 1 t/m 4 

Vrijdag: 8.30-14.45 uur  groep 5 t/m 8 

 

Als de situatie verslechtert, kan het zijn dat we alsnog op het calamiteiten-rooster zullen              

overstappen (5 gelijke dagen model).  

Op donderdag 17 september om 20.00 uur hebben we een informatieavond gepland om             

samen de voor- en nadelen van een 5 gelijke dagen model door te nemen. Noteer het alvast                 

in uw agenda. We zullen een manier bedenken die corona-proef is, maar daarover hoort u               

later meer. Als team, MT en MR zien wij hier namelijk veel voordelen van het 5 gelijke dagen                   

model.  

 

We zullen op 31 augustus om 8.20 uur starten met de kinderen, helaas zonder de ouders op                 

het schoolplein. We zullen zeker u als ouders ook verwelkomen op een manier die              

corona-proef is, maar daarover hoort u later meer. 

 

In de bijlage hebben wij de belangrijkste corona-afspraken (over b.v. halen en brengen van de               

kinderen) op een rij gezet. Leest u dit alstublieft zorgvuldig door! 

 

We begrijpen dat dit weer heel veel informatie is, maar hopen hiermee wel volledig te zijn                

geweest. Mochten er vragen zijn, neem dan contact met mij op: directie@amalia-astro.nl 

 

Met vriendelijke groet,  

Loles Bobo 

directeur Amalia-Astroschool 
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