
Hieronder hebben wij de belangrijkste informatie op een rij gezet.

● Afspraken rondom het halen en brengen van de kinderen:

- Ouders mogen niet in de klas of op het schoolplein.

- Per kind is er één volwassene die komt brengen.

- De fietsen van groep 1/2 en 3 mogen geplaatst worden voor de kleuterlokalen.

- De fietsen van groep 4  t/m 8 worden geplaatst in de fietsenkelder.

- Indien mogelijk komen kinderen van groep 5 t/m 8 alleen naar school.

- Ouders vertrekken direct na halen of brengen om andere ouders de ruimte te

geven.

- Om het halen en brengen met 1,5 meter mogelijk te maken, vragen we u hier

vooraf over na te denken. Het is niet mogelijk om dit veilig te doen als alle

ouders hun kind tot aan het hek brengen. De kinderen worden tussen 8.20 en

8.30 uur verwacht. We gaan voorlopig niet in shifts werken maar wel met 3

ingangen.

- We gaan de 3 schoolingangen gebruiken:

➢ De kinderen van groep 1/2A, 1/2B, 1/2C worden afgezet bij het hek van

het kleuterplein; ouders nemen kort afscheid van hun kinderen. De

kinderen verzamelen zich op het kleuterplein. De leerkracht blijft bij hun

totdat de groep compleet is en samen gaan ze naar de klas.

➢ De kinderen van groep 3 komen via het kleuterplein en gaan zelf naar

binnen bij die ingang. De leerkracht wacht op hen in het lokaal.

De eerste schooldag komt de leerkracht de kinderen op het schoolplein

ophalen.

➢ De kinderen van groep 4A en 4B komen via de deur van het hek naast

het gymgebouw van de gemeente, de leerkracht staat op het plein en

gaat met de hele groep naar binnen via de nieuwe ingang naast de

personeelskamer.

➢ De kinderen van groep 5 en 6 komen ook via het grote schoolplein, maar

ze gaan zelfstandig naar binnen via de ingang naast de personeelskamer.

De leerkracht wacht op hen de eerste dag op het schoolplein en daarna

in het lokaal.

➢ De kinderen van groep 7A, 7B en 8 komen via het grote schoolplein en

gaan zelf via de hoofdingang (naast de directiekamer) naar binnen. De

leerkracht wacht op hen in het lokaal.

● Zo min mogelijk volwassenen in het schoolgebouw

We laten alleen volwassenen toe tot het schoolgebouw als hun aanwezigheid in het

schoolgebouw noodzakelijk is en we de 1,5 meter kunnen handhaven. Denk aan ouders

voor de startgesprekken, rondleidingen voor toekomstige en nieuwe ouders, externe



professionals, collega’s van andere scholen, schoonmakers en stagiaires. Dit doen we

om de kans op verspreiding beperkt te houden.

● Contact met de ouders

Ouders mogen alleen op uitnodiging in de school komen.

Aangezien we zo min mogelijk volwassenen in het gebouw willen, kunnen ouders alleen

op uitnodiging van school het gebouw in. Hopelijk kunnen we na de herfstvakantie

soepeler worden.

Andere belangrijke punten voor de ouders van de kleuters om nu samen door te nemen:

● Eerste schooldag voor de kinderen die 4 jaar zijn geworden tussen juni en september:

Uw kind mag bij ons beginnen op dinsdag 31 augustus om 8.10 uur. De leerkracht van

uw kind zal op u wachten op het kleuterplein. Samen met de leerkracht mag u uw kind

naar binnen brengen. Vanaf maandag 6 september zal uw kind om 8.30 uur beginnen en

zal u van hem/haar bij het hek afscheid moeten nemen. Maandag 30 augustus zal de

leerkracht extra aandacht geven aan de kinderen die de school al kennen en dinsdag 31

augustus zal de extra aandacht van de leerkracht voor de nieuwe kinderen zijn.


