Skoalle mei de Bibel “De Griffel” Moarre-Ljussens

Schooljaar 2020-2021

14 augustus 2020

Achte âlden,

De zomervakantie is
alweer voorbij! We zijn op
school al aan het opstarten
en hopen de leerlingen
komende maandag weer
te verwelkomen! We zijn
dankbaar voor deze periode van rust, zeker na de afgelopen maanden!
Fijn dat juf Elisabeth weer kan starten na een lange periode van verlof! Welkom
terug!
In de vakantie is een hoop gebeurd. Vorig schooljaar sloten we af na een
bewogen jaar waarin Corona een groot deel van de wereld in zijn greep hield. Het
virus leek voor de vakantie onder controle, maar vlamt nu op veel plekken weer
op, ook in de omgeving van school. Gelukkig hebben we er nog niet rechtstreeks
mee te maken.
Als school volgen we het landelijke protocol wat door de PO-raad is uitgegeven
en houden we de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten!
Het volledige protocol is te vinden op www.lesopafstand.nl. In het kort zijn dit de
maatregelen:
1.
2.
3.
4.

Alle leerlingen gaan volledig naar school.
Tussen leerlingen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden.
Tussen alle volwassenen moet onderling 1,5 meter afstand bewaard worden.
De school zorgt ervoor dat leerlingen vaak hun handen wassen, o.a. bij binnenkomst,
pauzes en toiletbezoek.
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5.
6.
7.
8.

De lokalen worden regelmatig geventileerd.
Na school gaat iedereen direct naar huis of de BSO.
Ouders zetten hun kind af bij het hek en bewaken de 1,5 meter t.o.v. elkaar.
Trakteren doen we voorlopig alleen in de eigen klas. Er wordt geen ronde langs de
leerkrachten gemaakt en hoeft er niets in de personeelskamer te worden gezet.
9. Iedereen vanaf 12 jaar die in een gebied is geweest waarvoor een oranje of rood
reisadvies geldt blijft 14 dagen in quarantaine.
10.Bij klachten blijf je thuis en laat je je testen.
11.Leerlingen/personeelsleden die in de loop van de dag klachten ontwikkelen gaan direct
naar huis/worden direct opgehaald. Bij koorts worden ook broertjes/zusjes naar huis
gestuurd.
12.Na 24 uur zonder klachten of een negatieve test is de school weer toegankelijk,
personeelsleden dienen minimaal 7 dagen thuis te blijven.
13.Kinderen tot 6 jaar mogen met een snotneus naar school komen. Zodra er koorts of
andere klachten bij komen moeten ook zij thuisblijven.

De huisbezoeken komen dit najaar te vervallen. Ook het schoolreisje schuiven we
onder voorbehoud door naar het voorjaar.
Mocht het zover komen dat leerkrachten thuis moeten blijven vanwege klachten
of door het naar voren komen in contactonderzoek, dan zullen we vanwege het
geringe aantal invallers weer op thuisonderwijs overstappen.
Laten we hopen dat we dit jaar niet weer zulke drastische maatregelen hoeven
nemen als afgelopen schooljaar.
Aanstaande maandag is er géén gym!
In de tweede schoolweek plannen we de startgesprekken. U ontvangt volgende
week een uitnodiging om u via Parro in te schrijven.
Volgende week ontvangt u ook de informatiegids met onder andere de
jaarplanning!
Als personeel hebben we tijdens de startvergadering wijsheid en een zegen over
ons werk gevraagd aan onze Hemelse Vader! Wij vertrouwen erop dat Hij ons zal
leiden!
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Na de zomervakantie gaan we van start met het rooster zoals voor de vakantie,
echter nu als een ‘proefperiode’. We mogen weer met alle kinderen door elkaar
spelen en leerlingen en leerkrachten hoeven t.o.v. elkaar geen afstand meer te
houden. Dit geeft ons de ruimte om het rooster goed te testen. De proefperiode
loopt tot de herfstvakantie.
Vanuit ouders komen er positieve reacties binnen. Graag horen we alle reacties
van ouders, er zal binnenkort dan ook een enquête uitgezet worden.
De kanttekening blijft dat er in de onderbouw te weinig uren worden gemaakt.
Met het maken van een definitieve keuze voor een andere schooltijden moet hier
nog een oplossing voor worden gevonden.
Alle groepen gaan vanaf de zomervakantie tot de herfst naar school van 8:3014:15 uur en op woensdag van 8:30-12:00 uur.
Groep 1/2 is op dinsdag- en vrijdagmiddag vrij om 12:00 uur.
Groep 3/4 is op vrijdagmiddag vrij om 12:00 uur.
De deuren gaan open om 8:20 uur, de kinderen lopen bij aankomst op school
direct door naar binnen en blijven niet op het plein hangen.
Alle groepen gebruiken alleen hun eigen ingang. Groep 5-8 gebruikt dezelfde
ingang.

17 aug

8:30 uur eerste schooldag

25 en 27 aug

Spreekmiddag/-avond (we verwachten alle ouders)
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