27 augustus 2020

RONDEEL-INFO
Beste ouders/verzorgers,
Volgende week dinsdag 1 september gaat het nieuwe schooljaar voor uw kind/kinderen weer van start.
We kijken er naar uit om vanaf dinsdag alle leerlingen weer te zien en te ontvangen op school. We hopen dat u en
uw kinderen, uw familie en vrienden in goede gezondheid de vakantie zijn doorgekomen.
De leerkrachten verwelkomen op de eerste schooldag alle kinderen buiten op het plein.

In de zomerperiode zijn de coronamaatregelen op de scholen enigszins aangepast. Veel van de eerder gemaakte
afspraken zullen gelijk blijven. Hieronder vindt u de geldende afspraken.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Alle leerlingen gaan volledig naar school (ook kinderen uit risicogroepen worden op school verwacht).
Tussen leerlingen hoeft geen 1,5 meter afstand te worden bewaard.
Tussen personeel en kinderen moet zoveel mogelijk 1,5 meter afstand worden bewaard.
Tussen personeel onderling moet wél 1,5 meter afstand worden bewaard, tenzij nabij contact voor de
werkzaamheden noodzakelijk is.
Ouders komen niet in de school en op het schoolplein.
De school zorgt ervoor dat de kinderen bij binnenkomst en regelmatig hun handen wassen.
Na school gaat iedereen direct naar huis of naar de BSO.
Bij binnenkomst van de school desinfecteren volwassenen hun handen.

Verder willen wij in het bijzonder uw aandacht vragen wanneer u de afgelopen 14 dagen bent teruggekeerd vanuit
een risicogebied. Zie hiervoor: https://www.nederlandwereldwijd.nl/reizen/reisadviezen
Wanneer u hier recent bent geweest willen wij u vragen contact op te nemen met school zodat wij een risicoinschatting kunnen maken. Dit kan betekenen dat wij in het uiterste geval uw kind tot 10 dagen na het terugreizen
niet op school kunnen toelaten vanwege de quarantaineperiode die dan geldt.
Welkom bij ons op school!
Welkom Mart, Daley en Kelvin, welkom in groep 1.
We wensen jullie een fijne tijd op basisschool Het Rondeel!
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Schooltijden
We hanteren de reguliere schooltijden: 08.30 uur tot 14.00 uur.
Het plein is vanaf 08.15 uur ‘geopend’. We gaan werken met een inloop van 08.20 uur tot 08.30 uur. Leerlingen
mogen vanaf dat moment de klas in komen. We kunnen hiermee voor een geleidelijke doorstroom zorgen.
Groepen 1 t/m 2
De leerlingen komen binnen via de poort bij de ingang onderbouw en gaan via het kleuterplein de school binnen.
(Deur eigen klas).
Ouders komen het schoolplein niet op en kunnen de kinderen dus niet naar binnen brengen.
Fietsen worden op de gebruikelijke plaatsen gezet.
Groepen 3 t/m 4
De leerlingen komen binnen via de ingang onderbouw.
Ouders komen het schoolplein niet op en kunnen de kinderen dus niet naar binnen brengen.
Fietsen worden op de gebruikelijke plaatsen gezet.
Groepen 5 t/m 8
Leerlingen komen binnen via de hoofdingang.
Ouders komen het schoolplein niet op en kunnen de kinderen dus niet naar binnen brengen.
Fietsen worden op de gebruikelijke plaatsen gezet.
We geven de kinderen bij binnenkomst geen hand. Regel hierbij is ook zoveel mogelijk afstand houden. Wel
begroeten we de kinderen bij de ingang van de school en de ingang van de klas. De kinderen wassen hun handen bij
binnenkomst op school.
Gezondheid
Uw kind zal niet op school mogen komen bij de volgende klachten:
• Hoesten
• Neusverkouden
• Koorts of verhoging; hoger dan 38 graden
• Tijdelijk minder ruiken en proeven
• Benauwdheid
Wanneer u uw kind telefonisch afmeldt op school willen wij u vragen te vermelden wat de klachten zijn
zodat wij een risico-inschatting kunnen maken. U kunt dit binnenkort ook via het ziekmelden via de Parro-app als
opmerking noteren.
Wanneer één van de bovengenoemde klachten ontstaat wanneer uw kind op school is, zullen wij u
vragen uw kind te komen ophalen. Afhankelijk van de klachten zullen wellicht ook de eventuele broers
en zussen opgehaald moeten worden.
Wanneer uw kind zelf in een risicogroep valt of één van de directe gezinsleden kunt u contact met de
schoolleiding opnemen. Echter worden volgens de huidige richtlijnen alle kinderen terug op school
verwacht.
Voor leerkrachten wordt dezelfde drempel gehanteerd voor alle bovengenoemde zaken.
Leerlingen uit de kleutergroepen vormen een uitzondering op het thuisblijven met een
neusverkoudheid. Vanaf groep 3 is dit wel een reden om uw kind thuis te houden.
Kinderen met neusverkoudheidsverschijnselen door bijvoorbeeld een (hooikoorts)allergie, kunnen wel
(weer) naar school wanneer een huisarts dit heeft vastgesteld.
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Oudercommunicatie en alleen op afspraak ouders in school
Ouders mogen ook in de komende periode niet zomaar in school of op het schoolplein komen. Omdat
u als ouder nu de school niet inkomt en de kans ook geringer is dat u de leerkracht op het plein kunt
spreken is het lastiger om contact te houden met elkaar. Contacten met ouders zullen veelal via de email,
videobellen of telefonisch verlopen. Wij zullen u spoedig voorzien van de contactgegevens van
de leerkrachten en binnenkort kunt u ook via de ouder communicatieapp Parro de leerkracht bereiken.
Alleen op uitdrukkelijke afspraak mogen ouders het schoolgebouw in komen voor een gesprek met de
leerkracht. We verzoeken u bij binnenkomst de handen te desinfecteren. Wij zullen u bovendien een aantal vragen
stellen:
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Eten en drinken
Iedereen moet goed zijn handen wassen bij het bereiden en eten van fruit/lunch.
Leerlingen mogen geen voedsel delen.
Leerlingen moeten ook tijdens het eten van fruit/lunch apart zitten, aan hun eigen tafel.
We vragen ouders de kinderen geen moeilijke bekers e.d. mee te geven.
Traktaties
Trakteren mag in de eigen groep, mits de traktatie is verpakt. We laten de leerlingen niet de groepen rondgaan. U
kunt met de leerkracht van uw kind de dag van trakteren afstemmen via de mail.
Pauzes leerlingen
Het buitenspelen plannen we gefaseerd. Na het buitenspelen moeten de kinderen hun handen wassen.
Bewegingsonderwijs voor groepen 3 t/m 8
De lessen bewegingsonderwijs op woensdag worden door de combinatiefunctionaris meester Robin in de sporthal
gegeven. De lessen starten op woensdag 2 september.
Hygiëne en schoonmaak
Wat betreft de hygiëne besteden we extra aandacht aan onder andere het handen wassen en het schoonhouden
van contactpunten, zoals deurklinken en kranen.
Wanneer de kinderen op school komen moeten zij de handen wassen.
Op advies van het protocol van de overheid ligt de focus op het handen wassen in de klas rondom eet- en
drinkmomenten, na het buiten spelen en na een toiletbezoek. Dit blijkt het meest effectief. Alle leerkrachten zullen
met de groep een eigen hygiëneroutine opbouwen rondom handen wassen, het schoonmaken van gebruikte
materialen en de tafeltjes en voortdurende aandacht en voorlichting blijven geven over de hygiënemaatregelen.
Tevens wordt er veelvuldig geventileerd door ramen en deuren open te houden.
In iedere klas zijn in voldoende mate handzeep, papieren handdoekjes en schoonmaakmiddelen aanwezig. Wanneer
uw kind thuis komt willen wij u vragen weer opnieuw de handen te laten wassen.
Hoofdluiscontrole
Deze controles mogen in deze periode niet op school worden uitgevoerd. Wij adviseren u om thuis zelf goed de
haren van uw kind(eren) te controleren. Mocht u luizen en/of neten tegenkomen, zou u dit aan de leerkracht van uw
kind door willen geven?
Zie voor meer informatie deze site: https://www.rivm.nl/vragen-en-antwoorden-over-hoofdluis en de flyer van de
GGD in deze nieuwsbrief.
Startgesprekken en informatiebijeenkomst
Wij zullen u nog nader informeren over de wijze waarop wij de startgesprekken gaan organiseren en hoe wij de
informatiebijeenkomst op een andere manier gaan vormgeven.
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Agenda
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Ingekomen post
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