NIEUWSBRIEF 28 augustus 2020

Start nieuwe schooljaar
Maandag 31 augustus gaan we beginnen! We zijn blij dat we de
kinderen, en de ouders natuurlijk, weer zien.
We hebben voorlopig nog wel te maken met de geldende
(corona)richtlijnen. We werken dus volgens het protocol zoals
we dat voor de zomervakantie ook deden.
Richtlijnen
We hanteren hanteren de RIVM-richtlijn
Specifiek zijn de volgende maatregelen van kracht:
• Tussen leerlingen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te
worden.
• Tussen alle volwassenen moet onderling 1,5 meter afstand
bewaard worden.
• Scholen melden zich bij de GGD wanneer sprake is van 3 of
meer personen/leerlingen met ziekteverschijnselen.
• Volwassenen houden 1,5 meter afstand van elkaar.
• Iedereen wast goed zijn/haar handen en meerdere keren per
dag voor ten minste 20 seconden.
• Er worden geen handen geschud.
• Hoesten/niezen in de elleboog.
• Zo weinig mogelijk aan je gezicht zitten.
Moet uw kind naar school?
Ja, uw kind moet naar school. Kinderen zijn leerplichtig.
Voor leerlingen in
van de basisschool geldt dat zij
bij een neusverkoudheid gewoon naar school mogen, behalve:
• als de leerling ook koorts of andere COVID-19-klachten heeft;
• als de leerling contact heeft met een patiënt met een
bevestigde COVID-19;
• als een huisgenoot van de leerling koorts (boven 38 graden
Celsius) en/of last van benauwdheid heeft. Dan moet het kind
thuisblijven en is het belangrijk om het kind te testen.
Voor leerlingen vanaf
geldt dat zij thuisblijven:
• bij verkoudheidsklachten of andere klachten die passen bij
COVID-19 (neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte
hoest, verhoging of koorts en/of plotseling verlies van reuk of
smaak)
• als de leerling contact heeft met een patiënt met een
bevestigde COVID-19;
• als een huisgenoot van de leerling koorts (boven 38 graden
Celsius) en/of last van benauwdheid heeft. Dan moet het kind
thuisblijven en is het belangrijk om het kind te testen.

• Wanneer een leerling gedurende de dag klachten
ontwikkelt, gaat de leerling naar huis
Halen en brengen
Kinderen komen zoveel mogelijk zelfstandig naar school of
worden gebracht door maximaal één volwassene.
Groep 1-4 gebruiken de deur in het lokaal aan de kant van
het plein. Groep 5/6 de zijdeur en groep 7/8 de achterdeur.
De hoofdingang blijft zo veel mogelijk gesloten. Iedereen gaat
direct naar binnen.
Groep 1-2 worden bij het hek aan de leerkracht
overgedragen. Houd het afscheid kort. Groep 3-8 gaan naar
de achterkant van de school. Groep 3-6 lopen met hun fiets
aan de hand door over het schoolplein en zetten de fiets in de
fietsenstalling. Daarna gaan ze door hun eigen ingang naar
binnen. Groep 7-8 zetten hun fiets achter de school en
gebruiken de achteringang.
De kinderen komen niet voor 8.25 uur. Ouders die hun kind
gebracht hebben, gaan direct weer naar huis.
Ouders die kinderen komen ophalen, komen rond 14.15 uur
en houden 1,5 meter afstand van elkaar.
Contact
Helaas kunnen we nog niet alle ouders (tegelijkertijd) in
school ontvangen. Natuurlijk is het wel mogelijk om de
leerkrachten te spreken. U kunt daarvoor een afspraak
maken. Houd dan wel rekening met de afstand van 1,5 meter.
Trakteren
De kinderen mogen trakteren als ze jarig zijn (geweest) We
kiezen ervoor om alleen traktaties toe te laten die
(fabrieksmatig) verpakt zijn.
Tenslotte
Mochten er vragen of onduidelijkheden zijn, laat het gerust
weten. We merken dat we nog lang niet van corona, en dus
ook niet van alle regels en protocollen, af zijn. Laten we
samen onze verantwoordelijkheid nemen en er het beste van
maken.

Opening schooljaar

Nieuw netwerk

Planning

In verband met de richtlijnen hebben we
ervoor gekozen om de jaaropening te laten
plaatsvinden op het voorplein. Zo kunt u er
als ouder(s) toch bij zijn. De jaaropening is
op maandag 31 augustus om 14.00 uur op
het voorplein. Van harte welkom!

In de zomervakantie zijn we
gemigreerd naar een nieuw
computernetwerk. We werken nu
volledig ‘in de cloud’.
Zulu-connect is vanaf nu de digitale
leer- en werkomgeving voor
leerkrachten en kinderen.
Alle leerkrachten hebben een nieuw emailadres gekregen:

Bij dit Schooljournaal ontvangt u
nogmaals de jaarplanning voor
het komende schooljaar. Alle data
nog onder het voorbehoud van de
dan geldende richtlijnen van het
RIVM en de maatregelen van de
overheid.

Startgesprekken
De geplande startgesprekken op 15 en 17
september gaan wel gewoon door. We
willen u vragen om de afstand van 1,5
meter ten opzichte van de leerkracht(en)
en andere ouders te respecteren.

Informatieavond
Op 28 september staat de informatieavond
gepland. We hechten aan het contact met u
als ouders en vinden het belangrijk om de
informatie met u te delen. We denken nog
na over hoe we deze avond, conform de
richtlijnen, gaan vormgeven.

directielooschool@deakker.nu
annevandennoort@deakker.nu
iblooschool@deakker.nu
karlabolks@deakker.nu
lisannevinke@deakker.nu
jacquelienfijn@deakker.nu
hendrietlokhorst@deakker.nu
marialast@deakker.nu
geraldemekelenkamp@deakker.nu

Buitenschoolsnieuws

Goed Bezig
Hier vindt u de laatste
nieuwsbrief van Goed Bezig.
Hierin staat o.a. het aanbod voor
de komende periode.

jolandavandegrift@deakker.nu
loisvanderhorst@deakker.nu
ingevanderlinde@deakker.nu
hermakwakkel@deakker.nu
sandraruitenberg@deakker.nu
chantaltijssen@deakker.nu

Welkom
Senn, Guus, Tim en Femke gaan voor het
eerst naar school. Zij komen in groep 1. Ook
Indy komt bij ons in groep 1. Zij zat in ’t
Harde op school.
Verder heten we Jasmijn en Jurre ook
welkom. Ze zijn vanuit Kampen verhuisd.
Jasmijn komt in groep 5 en Jurre in groep 3.
We hopen dat jullie allemaal snel gewend
zijn en wensen jullie een fijne tijd toe bij
ons op school.

AGENDA
31 augustus
15, 17 september
28 september

Jaaropening 14.00 uur op het voorplein
Startgesprekken
Informatieavond

