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Oost-Souburg, aug. 2020
Betreft; Start Het Kompas na zomervakantie
Beste ouder(s) en verzorger(s),
Wij zijn er weer klaar voor! Lokalen zijn (her)ingericht, nieuwe materialen staan klaar etc.
Maandag 24 augustus zal onze school weer open gaan.
Gelukkig zijn alle kinderen welkom in de school. Wel zijn er nog een aantal maatregelen van voor de
vakantie die ook na de vakantie gehandhaafd zullen blijven. Hoe we één en ander organiseren (incl.
afspraken), leest u in de onderstaande brief.
Belangrijke afspraken
o
Alle leerlingen gaan volledig naar school
o
Er wordt weer gebruik gemaakt van gymzalen en speellokaal. De leerlingen uit de groepen 3-8
moeten dus a.s. maandag hun gymspullen meenemen.
o
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) blijft uw kind thuis en laat u die testen. Ook blijft uw kind thuis wanneer er binnen het
gezin iemand corona heeft.
o
Kinderen uit groep 1-2 die neusverkouden zijn (en geen koorts hebben), mogen gewoon naar
school komen.
o
Indien u de afgelopen 2 weken in een gebied of land bent geweest waar vanwege de
verspreiding van het coronavirus een oranje of rood reisadvies geldt (of is ingesteld tijdens uw
reis) dan mag u niet op school of op het schoolplein komen. Uw kinderen kunnen wel gewoon
naar school, tenzij ze gezondheidsklachten hebben.
o
Als een kind ziek wordt, zal er door school contact met thuis worden opgenomen en wordt het
direct door een ouder opgehaald.
o
Tussen leerlingen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden.
o
Tussen alle volwassenen moet onderling 1,5 meter afstand bewaard worden.
o
Na school gaat iedereen direct naar huis of de BSO.
o
Brengen en halen door een ouder/verzorger tot aan/op het schoolplein, dus niet in de school
(zie info verderop in deze brief).
o
Oudergesprekken zijn op afspraak wel mogelijk op school (nadat de kinderen zijn vertrokken).
o
Fluorspoelen en luizencontrole gaat vooralsnog niet door.
Afspraken rondom hygiëne en ventilatie
o
Na schooltijd zullen tafels en stoelen dagelijks door de schoonmaak worden schoongemaakt.
o
De deuren blijven zoveel mogelijk open. Dit voorkomt overbodige contactmomenten.
o
Voor- en na spelmomenten wassen alle kinderen hun handen.
o
Spelmateriaal wordt regelmatig schoongemaakt. Bepaalde materialen zullen in de komende periode
aan één groep worden toegewezen of niet worden gebruikt.
o
Verjaardagen worden wel gevierd. Traktaties zijn toegestaan, mits deze voorverpakt zijn
o
Leerlingen mogen onderling geen eten of drinken delen.
o
Ventilatie: Wij volgen het advies van het RIVM. Daaruit blijkt dat er op dit moment geen reden is om
wat betreft de ventilatie in gebouwen af te wijken van reeds geldende eisen (Bouwbesluit, Arbobesluit,
etc.). Wel zullen we regelmatig de klaslokalen luchten (waar mogelijk). Daarnaast zullen we de
ventilatie-systemen van de school regelmatig laten controleren.
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Schooltijden, incl. brengen en halen
We geven in principe les van 8.20 tot 14.20 uur en op woensdag van 8.20 - 12.20 uur. Door het groot
aantal groepen, blijven we genoodzaakt sommige groepen iets eerder of later te laten starten.
Schema (incl. tijdstippen) brengen en halen start schooljaar 2020-2021
groep

starttijd eindtijd eindtijd wo Ingang

1a/2a
1b/2b
1c/2c

8.10

14:10

12:10

Hoofdingang

1d /1e

8.20

14:20

12:20

Hoofdingang

3a / 3b 8.15

14:15

12:15

Kleuteringang

4a / 4b 8.20

14:20

12:20

Kleuteringang

5a / 5b 8.10

14.10

12:10

KOW ingang

6a / 6b 8.10

14.10

12:10

Sportingang

7a / 7b 8.15

14.15

12:15

KOW ingang

8a / 8b 8.20

14.20

12:20

KOW ingang

Uitgangspunten:
• Groep 5 gaat via de KOW ingang omdat groep 5b (Martijn) beneden zit.
• De jaargroepen gaan tegelijkertijd naar binnen en buiten.
• We maken nog steeds gebruik van de verzamelplaatsen op het schoolplein (zie schema).
• Ouders zetten hun kind(eren) af bij het hekwerk en verlaten z.s.m. de parkeerplaatsen om weer
ruimte te maken voor andere ouders. Uitzondering; de ouders van de leerlingen uit de groepen
1-2 mogen de kinderen in het desbetreffende vak (zie schema verderop in deze brief) op het
schoolplein brengen, gedurende de eerste schoolweek. Deze ouders verlaten daarna direct
weer het plein.
Pauzetijden/spel en buitenspelen
De jaargroepen spelen samen buiten. Dit betreft de ochtend- en middagpauze. Uitzondering zijn de
kleutergroepen die wel wisselend met elkaar zullen spelen.
Geen ouders in de school
Helaas kunnen we op dit moment nog steeds geen ouders of derden in de school toelaten tijdens
schooltijd. We blijven een dringend beroep op u doen om bij het halen en brengen de onderlinge afstand
van 1.5 meter te hanteren en respecteren. We rekenen daarbij op de verantwoordelijkheid van de ouders
zelf. Gesprekken met ouders / verzorgers worden (zoveel als mogelijk) digitaal of telefonisch gevoerd. Na
schooltijd is er wel tijd en ruimte voor oudergesprekken.
Mocht u over bovenstaande nog vragen hebben dan kunt u mailen naar hetkompas@onzewijs.nl.
Voor nu wensen ik u vast een fijn weekend toe en hoop alle kinderen te zien op 24 augustus.
Met vriendelijke groet,
Joost Luteijn

Schema; brengen en halen aug. 2020

7A

7B

6A

5A
8A

6B

5B
8B

4B
glijbaan

3B

duikelrek

3A
duikelrek
Mozaïekdeel

1C/2C
1E
podium

1B/2B
4A
schommel

1A/2A
1D
boom

Ouders van de kinderen uit de groepen 1 en 2
De ouders van de leerlingen uit de groepen 1-2 mogen de kinderen de eerste schoolweek naar het
desbetreffende vak brengen op het schoolplein. We willen u wel vragen om uw kind(eren) af te
zetten en direct het plein weer te verlaten.
Fietsenstalling onderbouw en parkeren auto’s;
o Kinderen uit groep 1-2 plaatsen hun fietsen rechts van de hoofdingang, zoals voorheen
(bekeken vanaf het plein).
o Kinderen uit groep 3-4 plaatsen hun fietsen achter de biggenruggen tegen het
schoolgebouw (zoals voorheen).
o Personeelsleden met gele hesjes kunnen eventuele vragen van kinderen en ouders
beantwoorden als de leerkracht niet in de gelegenheid is om aangesproken te worden. Ook
helpen zij de kinderen bij het parkeren van de fietsen.
o Kom zoveel als mogelijk te voet of met de fiets. Indien u met de auto komt, zet deze dan in
het Meiveld of elders (bijv. Palts), maar zo min mogelijk rondom de school.

