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SmdB De Ark nr 1 augustus 2020
Beste ouder(s), verzorger(s),
Een hete zomervakantie is voorbij gevlogen: maandag 24 augustus start de school weer.
Hopelijk bent u allen gezond gebleven en heeft u kunnen genieten.
Helaas is het coronavirus nog steeds onder ons en blijven maatregelen en afspraken
noodzakelijk. Zeker met de eerste schooldag zal dat moeilijk en soms verdrietig zijn, omdat
ouders het schoolplein en de school niet in mogen om te brengen en te halen.
Lees de informatie verderop in de nieuwsbrief goed door, zodat u weet wat
mogelijk is. Er zijn enkele wijzigingen t.o.v. de laatste informatie.
We starten met de reguliere schooltijden:
Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag: 08.30-12.00 en 13.15-15.15 uur.
Woensdag van 08.30-12.15; kleuters vrij.
Er kan tussen de middag thuis gegeten worden of, als het noodzakelijk is, worden
overgebleven.
We vragen Gods Zegen voor dit schooljaar en hopen met elkaar een goed jaar te hebben.
Met vriendelijke groet,
Cokky Schults-van Goch

Personeel
Juf Romina heeft een zoon Nils mogen ontvangen.
Juf Salome heeft een dochter Elynn mogen ontvangen.
Wij feliciteren hen van harte en wensen hun alle geluk toe met deze Godsgeschenken.
Juf Evelien mag vanwege haar gezondheid tijdens deze coronaperiode nog steeds niet live
komen werken. Wel zal zij op afstand enkele kinderen begeleiden.
Juf Kim gaat ons dit schooljaar toch nog een paar uur ondersteunen.
Juf Lise komt ons ook een paar uur ondersteunen in groep 1-2.
Juf Theresia, juf Annemieke en juf Simone wensen we ook een heel fijne tijd toe op
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Het team van Johnny Pieper heeft de natuurtuin en het schoolplein weer onkruidvrij gemaakt!
Bedankt.

Brengen en halen, contact met ouders
•
•
•
•
•
•
•

Ouders mogen bij het brengen en ophalen nog niet op het schoolplein of in de
school; ook niet als uw kind te laat is.
Kinderen vanaf groep 5 komen zo veel mogelijk zelfstandig naar school.
Ouders nemen ’s morgens afscheid buiten het hek en gaan dan gelijk weg. Bij
voorkeur per kind één ouder.
Ouders wachten ’s middags buiten het hek. Bij voorkeur per kind één ouder.
Ouders houden anderhalve meter afstand van elkaar.
Houdt u rekening met de kinderen en ouders van andere scholen.
Oudergesprekken vinden zoveel mogelijk digitaal of telefonisch plaats.

Het kan zijn dat u toch op afspraak voor een gesprek of informatiemoment op school bent.
Het teamlid waarmee u een gesprek heeft, zal u de onderstaande vragen stellen. Wij
vragen u dringend om niet op school te komen als u klachten heeft.
Vaste vrijwilligers, zoals overblijfouders, stagiaires enz. mogen naar school komen. Ook voor
hen geldt: als er klachten zijn niet op school te komen. Zie de vragen hieronder.
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Ingaan en uitgaan van de school
•
•

•

•

Inloop is vanaf 08.20 uur; dan gaat het hek open.
Juf Tineke vangt de kinderen op bij het zijhek en loopt ook bij het uitgaan
mee naar buiten. We vragen u op tijd te brengen en te halen.
Groep 5-6 gaat bij voorkeur via het zijhek naar binnen en naar buiten. Fietsen
worden links van het fietsenhok neergezet.
De kinderen gaan gelijk door naar de klas, hangen hun jas aan de kapstok en wassen
hun handen.
Groep 3-4 gaat bij voorkeur via het voorhek naar binnen en naar buiten. Fietsen
worden in het fietsenhok gezet. Zij mogen nog even op het plein spelen tot de juf ze
naar binnen haalt. De jassen kunnen aan de kapstok gehangen worden. Binnen
wassen de kinderen hun handen.
Groep 7-8 gaat bij voorkeur via het voorhek naar binnen en naar buiten.
Fietsen worden op het kleine plein gezet.
De kinderen gaan gelijk naar binnen en hangen hun jas aan de kapstok. Binnen
wassen de kinderen hun handen.

Algemene richtlijnen
•
•
•

Tussen kinderen onderling hoeft geen anderhalve meter afstand gehouden te
worden.
Tussen personeel en leerling zal zoveel mogelijk anderhalve meter afstand gehouden
worden.
Tussen personeel wordt altijd minimaal anderhalve meter afstand gehouden, behalve
als het voor het onderwijs noodzakelijk is dichter bij elkaar te komen.

Hygiëne
•
•
•
•
•
•

Handen wassen met water en zeep bij binnenkomst, voor de pauze, na de pauze,
voor het eten, na het eten, na toiletgang en verder zoveel als nodig. Er hangen
posters in de klas en de toiletruimtes.
Hoesten in elleboogholte.
Snuiten in papieren zakdoek.
Niet aan je gezicht met je handen zitten.
Handen afdrogen met papieren handdoekjes.
Tafels en materialen worden elke dag schoongemaakt.
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Gezondheid
De school past de adviezen en richtlijnen van het RIVM toe:
• Een leerling of leerkracht met de volgende (luchtweg)klachten blijft thuis:
• Neusverkoudheid.
• Hoesten.
• Moeilijk ademen/benauwdheid.
• Een leerling met koorts boven 38 °C blijft thuis.
• Een leerling moet tenminste 7 dagen thuisblijven en uitzieken, en mag pas weer naar
school en de opvang als hij/zij na deze 7 dagen ook 24 uur geen klachten meer
heeft.
• Als iemand in het huishouden van de leerling koorts boven 38 °C en/of
benauwdheidsklachten heeft, blijft de leerling ook thuis.
• Als iedereen binnen het huishouden 24 uur geen klachten heeft, mag de leerling weer
naar school en de opvang.
• Als iemand in het huishouden van de leerling getest is voor COVID-19 en een
positieve uitslag heeft, moet de leerling wachten tot die persoon 24 uur klachtenvrij
is en dan 14 extra dagen thuisblijven.
• Wordt een personeelslid in de loop van de dag ziek, gaat deze naar huis.
• Wordt een leerling in de loop van de dag ziek, wordt deze direct opgehaald door de
ouder.

Overig
•
•
•

Kinderen mogen trakteren in de klas en deze mag in de klas opgegeten worden.
Graag een verpakte traktatie.
In verband met de richtlijnen zal er zoveel mogelijk geventileerd worden.
Ouders, leerkrachten en overig personeel die uit een code rood of oranje gebied
komen vanwege corona, wordt dringend geadviseerd 14 dagen na thuiskomst in
quarantaine te gaan. De quarantaine geldt voor iedereen boven de 12 jaar oud.
Kinderen van 4 t/m 12 jaar mogen wel naar school.

Gymnastiek
Er mag in de gymzaal gegymd worden. Er is een voorkeur voor buiten als dat mogelijk is.
Wij hebben dit schooljaar niet voldoende mensen die bevoegd zijn om gym te geven en gaan
beide combineren. In de gymzaal kunnen andere vaardigheden geoefend worden.
Voorlopig gaat groep 3-4 op maandag gymmen in een blokuur. Donderdag hebben zij
andere beweeg activiteiten. Dat kan variëren in energizers in de klas tot extra buitenspel
activiteiten.
Voorlopig gaat groep 5 t/m 8 op donderdag naar de gymzaal in een blokuur met twee
leerkrachten. Op maandag hebben zij andere beweeg activiteiten.
Wij zullen regelmatig deze werkwijze evalueren.
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Overblijven
De kinderen kunnen tussen de middag weer gewoon thuis eten. Er is genoeg tijd tussen de
middag.
Indien noodzakelijk kan er op school gegeten worden. U kunt hiervoor weer overblijfkaarten
kopen à €20,- per stuk.
In de hal hangt een overblijfschema, waarop de vaste overblijvers staan. Ook incidenteel
overblijven moet hierop aangetekend worden, zodat wij weten hoeveel begeleiders er nodig
zijn tijdens het overblijven. Kinderen van groep 5 t/m 8 kunnen incidenteel overblijven zelf
hierop aangeven. Ook als een vaste overblijver niet komt eten, moet dit aangegeven
worden.
Voor kinderen in groep 1 t/m 4 kunt u incidenteel overblijven via Parro aan de juf
doorgeven.
U vindt in de bijlage een formulier dat u kunt invullen en liefst zo snel mogelijk kunt
inleveren bij de juf, uiterlijk 28 augustus.

Informatieavond
Voor groep 3 en groep 7 zal er een informatie avond over de werkwijze in de groep
gehouden worden. Op deze avond mag één ouder komen. Er zal 1 ½ meter tussen de
volwassenen aangehouden worden en het lokaal zal geventileerd worden. Bovenstaande
vragen zullen voor ieder gelden. Bij klachten hoort u niet te komen.
Informatieavond groep 3: dinsdag
1 september van 19.00 - 19.45 uur.
Informatieavond groep 7: donderdag 3 september van 19.00 – 19.45 uur.
U ontvangt een uitnodiging van de leerkracht.
U ontvangt van elke leerkracht een informatiebrief over weetjes en het werken in de groep
waar uw kind zit.
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Vakantierooster 2020-2021
Vakantierooster 2020-2021
Studiedag
Herfst
Dankdag
Middag vrij
Kerst
Voorjaar
Biddag
Goede Vrijdag en Pasen
Meivakantie incl. Koningsdag, 4 en 5 mei
Hemelvaartsvakantie
Studiedag VPCO breed
Pinksteren
Studiedag
Studiedag
Zomer

19-10 t/m 23-10
18-11
18-12
21-12 t/m 01-01
15-02 t/m 19-02
24-02
02-04 t/m 05-04
26-04 t/m 07-05
13-05 t/m 14-05
21-05
24-05
05-07
23-07
26-07 t/m 03-09

Belangrijke data
13 juli t/m 21 augustus
24 augustus
Week van 31 augustus
25 september
02 oktober
09 oktober
Week van 12 oktober
Schoolkamp groep 8

Zomervakantie
Eerste schooldag
Informatie avonden groep 3, 7.
Schoolfotograaf ’s morgens
PR commissie
LR raad
Luister- en Zien gesprekken
10 en 11 mei 2021
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Fietsenhok is opnieuw geschilderd.
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