21 augustus 2020

We hopen dat u allemaal een fijne vakantie heeft gehad en lekker uitgerust en gezond bent!
Onderstaand de laatste informatie voor de start van het nieuwe schooljaar.

Schooltijden nieuwe schooljaar
We gaan vanaf aanstaande maandag definitief onze gebruikelijke schooltijden hanteren. Dus we
verwachten de kinderen op de maandagen, dinsdagen en donderdagen weer van 08.30 uur tot 12.00
uur en van 13.00 uur tot 15.00 uur en op de woensdagen en vrijdagen van 08.30 uur tot 12.30 uur.
We gaan ook weer onze oude breng- en haaltijden hanteren. De brengtijd ’s ochtends is van 08.20
uur tot 08.30 uur, ’s middags kunt u uw kind tussen 12.55 uur en 13.00 uur brengen. Op de
maandagen, dinsdagen en donderdagen kunt u de kinderen om 12. 00 uur en om 15.00 uur ophalen,
op de woensdagen en vrijdagen om 12.30 uur. We vragen u vriendelijk, maar dringend:
 uw kinderen ruim op tijd te brengen, zodat we ’s ochtends om 08.30 uur en ’s middags om 13.00
uur echt met de lessen kunnen beginnen
 bij het brengen en halen achter het hek (en aan de achterkant achter de fietsstalling) te blijven,
op 1,50 meter van andere volwassenen
 in het belang van uw eigen veiligheid en die van anderen, na het brengen en halen meteen naar
huis of elders te gaan, zodat het aantal volwassenen rondom de school zo beperkt mogelijk is.
Dank alvast voor uw medewerking!

Aanmelding TSO 2020/2021
Het hanteren van de gebruikelijke schooltijden betekent dat de kinderen op maandag, dinsdag en
donderdag weer kunnen overblijven. Het overblijven wordt begeleid door onze vaste en een aantal
nieuwe overblijfkrachten. Ook zij zullen zich aan onze coronagedragsregels houden. Dit betekent o.a.
dat zij, via de buitendeur van de klas, alleen in het lokaal van hun eigen overblijfgroep komen.
Heeft u uw kind nog niet voor de TSO aangemeld en gaat het wel van de TSO gebruik maken? Dan
vragen we u vriendelijk om uw kind alsnog hiervoor aan te melden, óók als uw kind maar af en toe
overblijft en nog een strippenkaart heeft.
U kunt uw kind opgeven door op onderstaande link naar het TSO-formulier te klikken. Dan vindt u
eerst alle informatie over de TSO, inclusief de nieuwe prijzen, en dan het aanmeldingsformulier.
Als u meerdere kinderen heeft die dit schooljaar gaan overblijven, vragen we u vriendelijk de link
meerdere malen te gebruiken. Het is voor onze administratie belangrijk dat we voor élk individueel
kind een aanmelding ontvangen.
Als u Google Chroome geïnstalleerd heeft, treft u het (Google Forms) formulier precies zo aan als we
het hebben opgemaakt. Bij degenen die Google Chroome niet hebben geïnstalleerd, staan de vragen
helaas niet in de door ons gewenste opmaak, maar ze zijn wel leesbaar en in te vullen. U kunt de
leesbaarheid desgewenst zelf verbeteren door alsnog Google Chroome te installeren.

U ontvangt na het verzenden van uw formulieren automatisch een kopie van uw antwoorden. U
ontvangt daarom van ons geen ontvangstbevestiging.
We vragen u uw formulier(en) uiterlijk morgen, d.w.z. zaterdag 22 augustus, om 16.00 uur in te
vullen.
U kunt hier klikken voor het TSO-aanmeldingsformulier.

Gymmen
De kinderen mogen weer binnen gymmen en zich ook in de kleedkamer van de sporthal omkleden.
Dit betekent dat de groepen 3 tot en met 8 vanaf aanstaande maandag weer in De Schans gaan
gymmen. We laten de kinderen bij de ingang hun handen desinfecteren en zetten in verband met de
ventilatie de nooddeuren open. Willen de ouders met een kind in groep 3 tot en met 8 hun
kind(eren) er aan helpen herinneren om op maandag en vrijdag hun gymkleding mee te nemen?
Bedankt alvast!

Herinnering uitnodiging voor maandag 24 augustus
We vinden het leuk om de eerste schooldag van het nieuwe schooljaar te horen hoe uw vakantie is
geweest. We nodigen u daarom van harte uit om maandag 24 augustus tussen 08.30 uur en 09.00
uur onder het genot van een kop koffie of thee even met ons en elkaar bij te praten. Dit doen we
buiten, zittend, op afstand van 1,50 meter van elkaar. Bij slecht weer gaat het gezamenlijk koffie- en
theedrinken niet door, omdat er vanwege het coronavirus nog geen ouders de school in mogen.
Ludieke opening schooljaar
Het is traditie dat we op de eerste schooldag altijd 's middags rond enen op ludieke wijze het
schooljaar openen, voor de kinderen, maar ook voor u. Dat was vóór de vakantie ook voor
aanstaande maandag nog ons plan, maar vanwege het coronavirus willen we nog steeds geen ouders
op ons schoolplein. Vandaar dat we besloten hebben deze keer alleen voor de kinderen ’s ochtends
iets te doen. We rekenen op uw begrip hiervoor!

Startgesprekken groep 2 t/m 8 vanaf maandag 31 augustus
Zoals u mogelijk al op de kalender heeft gezien, hebben we voor de groepen 2 tot en met 8 van
maandag 31 augustus tot en met vrijdag 18 september startgesprekken ingepland. We verwachten
bij deze gesprekken ook uw kind.
U kunt vanaf dinsdag 25 augustus 15.30 uur tot vrijdag 28 augustus 15.30 uur in Schoudercom een
tijd reserveren. De leerkracht geeft vooraf aan welke tijden beschikbaar zijn.
Het startgesprek voor de groepen 2 en 3 duurt 10 minuten, dat voor groep 4 tot en met 8 15
minuten. Er staat bij alle gesprekken 5 minuten extra ingepland. Die gebruikt de leerkracht om na
afloop gemaakte afspraken in het leerlingvolgsysteem te zetten.
Met het oog op uw afspraak, ter herinnering nog even enkele van onze algemene
coronagedragsregels:
 Houd minimaal 1,5 meter afstand van andere volwassenen en zoveel mogelijk 1,5 meter afstand
van kinderen.
 Blijf thuis als je zelf milde verkoudheidsklachten hebt, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen,
keelpijn, lichte hoest en/of verhoging. Kom pas de school in als je 24 uur klachtenvrij bent.
Als je zeker weet dat je niest of een loopneus hebt door hooikoorts, mag je wel naar school.
 Blijf ook thuis als één van je huisgenoten verkoudheidsklachten én koorts heeft (38 graden
Celsius of hoger). Kom pas weer de school in als iedereen 24 uur klachtenvrij is.
We vragen u vriendelijk bovenstaande regels na te leven. Mocht u vanwege verkoudheidsklachten of
klachten of koorts van één van uw huisgenoten niet kunnen komen, dan maakt de leerkracht graag
een andere afspraak met u.

Verder vragen we vriendelijk om buiten voor de klassendeur te wachten tot u aan de beurt bent en
de klas via de klassendeur te betreden. Dank alvast voor uw medewerking!

Volgende nieuwsbrief vrijdag 4 september 2020

