NIEUWSBRIEF #1
20-8-2020
WE GAAN WEER BEGINNEN!
Afgelopen week hebben wij hard gewerkt om op een fijne manier te kunnen starten met een nieuw
schooljaar. Wij hebben er zin in! We starten op maandag 24 augustus met alle kinderen, juffen en
meesters op het plein. Helaas zonder ouders. Voor de regels/ afspraken rondom halen en brengen lees
je hieronder meer.
We sluiten de eerste schoolweek af met een sportieve klassenstrijd op vrijdagmiddag. Meester Bas is
bezig met de organisatie hiervan. Het is fijn als kinderen die dag schoenen en geen slippers dragen en
makkelijke kleding aan hebben.
In de tussentijd zijn wij vooral bezig met groepsvormende activiteiten. Een goede sfeer in de groep
zorgt ervoor dat kinderen zich fijner voelen en beter kunnen ontwikkelen.
Zijn jullie op vakantie geweest naar een gebied dat volgens het Ministerie van Buitenlandse Zaken code
oranje of rood heeft? Dan geldt het dringende advies voor thuisquarantaine van 10 dagen en mag je
niet op school of op het schoolplein komen. Op basis van haar zorgplicht voor de veiligheid op school
mag een school personen wegsturen die dit advies niet in acht nemen. Kinderen van 4 tot en met 12
jaar mogen wel naar school, naar de kinderopvang, naar buitenschoolse opvang en meedoen met
sportactiviteiten. Zij blijven alleen thuis bij gezondheidsklachten (zie hierna).
Op www.nederlandwereldwijd.nl/reizen/reisadviezen kunnen jullie checken of jullie recent uit een
risicogebied komen.

COVID-19
De algemene regels blijven van kracht. Dat wil zeggen:
• Het personeel in de school houdt 1,5 meter afstand van elkaar.
• De hygiëne richtlijnen van het RIVM blijven gelden.
• Leerlingen met verkoudheidsklachten of verhoging (38 graden C.) blijven thuis. Dat geldt ook als
een gezinslid koorts heeft. Als kinderen met klachten toch naar school komen, moeten wij ze
naar huis sturen.
Ventilatie
De afgelopen weken is er veel gesproken over de rol van ventilatie van gebouwen bij het verspreiden
van corona. Goede ventilatie en een gezond binnenklimaat zijn uiteraard belangrijk en iedereen heeft
daar invloed op!
Ventileren is, ook buiten de coronaperiode, ontzettend belangrijk om een gezond binnenklimaat te
creëren. Alle schoolgebouwen van SALTO zijn gebouwd conform de richtlijnen van het bouwbesluit.
Daarnaast meet SALTO met sensoren die steekproefsgewijs in de scholen geplaatst zijn de temperatuur,
CO2 en luchtvochtigheid in diverse klaslokalen. Dat gebeurt ook op onze school. Daarnaast zetten wij
telkens als leerlingen voor een pauze de klas verlaten de ramen en deuren tegen elkaar open zodat we
de ruimtes extra ventileren.
Brengen / halen
• Wij moeten 1,5 meter afstand garanderen tussen volwassenen. Dat kan niet in de
schoolgangen. Daarom ontvangen wij de leerlingen van de groepen 1 t/m 4 op het achterplein
en de leerlingen van de bovenbouw op het voorplein.
• Bij het naar huis gaan gebruiken wij ook deze pleinen.
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Leerlingen worden weggebracht door één ouder/verzorger. Ouders komen niet op het plein en
gaan meteen weg nadat hun kind op het plein is opgevangen door de leerkracht.
Wij vragen ouders van leerlingen van de groepen 5 t/m 8 om hun kind als dat kan zelfstandig
naar school te laten komen en ook zelfstandig naar huis te laten gaan. Bij voorkeur lopend. We
willen zo min mogelijk kinderen in de fietsenstalling.
Wij vragen ouders om bij de poort 1,5 meter afstand in acht te nemen.
Alleen ouders van leerlingen uit groepen 1/2 mogen het achterplein betreden om hun kind over
te dragen aan de leerkracht. 1 ouder per kind. Let wel op 1,5 meter afstand! Ouders die op het
achterplein komen verlaten het plein door de fietsenstalling. Ouders blijven niet op het plein
wachten tot kinderen naar binnen gaan.
Looproutes:
o Leerlingen van de groepen 7 en 8 gebruiken de rechter gele voordeur en de trap aan
die kant van het gebouw.
o Leerlingen van de groepen 5 en 6 gebruiken de hoofdingang en die trap.
o Leerlingen van de groepen 3 en 4 gaan met hun leerkracht via de achteringang en de
trap naar boven.
o Leerlingen van de groepen 1/2 gaan met hun leerkracht via de achteringang naar
binnen.

Schooltijden
Sinds 16 maart hebben wij verschillende schooltijden gehad als gevolg van de COVID-19 maatregelen.
Rekening houdend met de voorschriften kunnen wij onze reguliere schooltijden weer aanhouden. Deze
zijn van 8:30 – 11:45 en van 13:00 – 15:00 uur. Kinderen mogen tussen de middag weer naar huis. Bij
het terugbrengen van de kinderen, mogen er geen ouders mee naar binnen of op het plein. Zie
hierboven bij halen en brengen.
Als jouw kind overblijft, dan moet je dit zelf regelen met Korein. Zij organiseren voor ons de tussen
schoolse opvang (TSO). De TSO is niet kosteloos. Afhankelijk van het aantal keer dat jouw kind(eren)
gebruik maken van de TSO worden kosten in rekening gebracht.

INFORMATIE-AVOND groepen 1 t/m 3
Op 25 september staat er een informatieavond gepland, alleen voor de groepen 1 t/m 3. Deze
bijeenkomst zal digitaal zijn. Van de leerkracht van jouw kind krijg je diezelfde dag inloggegevens om
deel te nemen aan de online meeting. Het is jammer dat het niet anders kan.

BIBLIOTHEEK
We gaan de schoolbibliotheek weer openen. Daarvoor is het nodig dat we voor de groepen 1 t/m 4
(voor elke groep 1 of 2) bibliotheekouders hebben. Deze ouders helpen de kinderen met het
zoeken/lenen/terugbrengen van de boeken. Heb je tijd? Geef dan bij de leerkracht van jouw kind aan
dat je je hiervoor graag 1x per week wilt inzetten. Meestal ben je 1-1,5 uur bezig met deze taken.

STARTGESPREKKEN VANAF 31 AUGUSTUS
Vorig jaar zijn wij begonnen met het voeren van startgesprekken. Wij hebben van ouders en
leerkrachten terug gehoord dat deze gesprekken zeer waardevol zijn. Ook hebben wij van sommige
ouders begrepen dat het niet altijd makkelijk is om de vragen van de leerkrachte te beantwoorden. Om
die reden sturen wij alle ouders volgende week een document dat kan helpen bij de voorbereiding van
het startgesprek. Je hoeft dit document niet mee te nemen naar school, dat mag natuurlijk wel.
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