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Weer naar school

Start thema: Familieverhalen

Nieuws uit de school
Beste ouders,
Nog een paar dagen en dan starten we met het nieuwe schooljaar!
Na een paar zonovergoten vakantieweken gaat het schoolleven weer starten.
In deze eerste nieuwsbrief praktische informatie over de start van het schooljaar.
We hadden gehoopt dat het Covid-19 virus gedurende de zomer minder actief zou zijn en we relatief
‘normaal’ zouden kunnen starten. Helaas is dit niet het geval. Dat betekent dat we met een ‘nieuw
normaal’ aan de slag zullen gaan.
Algemene Regels
De basisregels blijven gelden:
Tussen alle volwassenen moet onderling 1,5 meter afstand bewaard worden. Voor leerlingen
onderling geldt dit niet.
De school zorgt ervoor dat leerlingen vaak hun handen wassen.
Na school gaat iedereen direct naar huis of de BSO.
Gezondheidsregels:
Op het moment dat een van onderstaande zaken van toepassing is blijft het kind thuis of moet het,
als het al op school is, meteen opgehaald worden:
- 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);
- het kind een volwassen gezinslid heeft met klachten passend bij COVID-19 (neusverkoudheid,
keelpijn, koorts en/of benauwdheidsklachten).
- kinderen contact hebben met iemand met een bevestigde COVID-19 infectie (en daarover
zijn geïnformeerd door de GGD).
Voor leerlingen in groep 1 of 2 van de basisschool geldt dat zij bij een neusverkoudheid gewoon naar
school mogen, behalve:
- als het kind ook koorts heeft of andere ‘Covid-19-klachten’.
- kinderen contact hebben met iemand met een bevestigde COVID-19 infectie (en daarover
zijn geïnformeerd door de GGD).
- er een volwassene in het gezin van het kind (milde) klachten heeft die kunnen wijzen op het
nieuwe coronavirus (zie rivm.nl/ coronavirus-covid-19).
We vragen u de regels zorgvuldig na te leven!
Leerkrachten mogen niet naar school bij (milde) klachten. Op het moment dat zij verkouden worden
blijven de leerkrachten thuis en laten zij zich testen.

Omdat er helaas nog steeds bijna geen invallers zijn kan dit betekenen dat de kinderen van de
betreffende groep dan niet naar school kunnen. Als de gezondheid van de leerkracht het toelaat zal
zij onderwijs op afstand geven.
Ouders en derden in school
Het protocol dat opgesteld is door de brancheorganisaties blijft op veel punten hetzelfde als voor de
grote vakantie. Een verandering is echter dat er wel weer derden, dus ook ouders, in de school
aanwezig mogen zijn. Dit mag echter alleen onder strikte voorwaarden:
- 1.5 meter afstand
- vooraf een triagegesprek
Omdat de school te klein is om groepen ouders 1.5 meter afstand te laten houden en de leerkrachten
geen tijd hebben om met alle ouders een triagegesprek te voeren blijft het brengen en halen van de
kinderen hetzelfde als voor de grote vakantie (zie schema hieronder).
De communicatie met de leerkrachten zal voornamelijk digitaal en telefonisch plaats vinden. Op het
moment dat het wenselijk is dat ouders wel in school komen kan dit alleen op afspraak.
Brengen en halen.
Het brengen en ophalen van de kinderen zal, net als voor de vakantie, op de parkeerplaats
plaatsvinden. Ook de fietsroute blijft hetzelfde. Heen over het kerken-pad en terug over de

fietsstrook bij het zebrapad. U kunt de rij-route bekijken via deze link.
https://www.youtube.com/watch?v=S8zYZ6S2il8
We verzoeken u zich zo goed mogelijk aan de breng- en haaltijden te houden zodat u zo min mogelijk
tijd op de parkeerplaats aanwezig hoeft te zijn.
-

Leerlingen komen zoveel mogelijk lopend of met de fiets naar school.
Ouders komen niet op het schoolplein of in de school ( behalve op afspraak).
De kinderen van groep 5 t/m 8 komen alleen naar school.

Brengen:
- 8.15 – 8.25 uur Groep 1 t/m 4. De leerkrachten verzamelen de kinderen op de parkeerplaats
en nemen de kinderen om 8.25 uur mee naar de klas. Zorgt u er dus voor dat uw kind echt
uiterlijk om 8.25 uur op school is.
-

8.25 – 8.30 uur Groep 5 t/m 8. Deze kinderen zetten hun fiets in het rek en gaan meteen
naar binnen. De leerkracht wacht hen op in de klas.

Ophalen:
-

14.05 – 14.10 uur
14.10 – 14.15 uur
14.15 uur

groep 1/2
groep 3 en 4
groep 5 t/m 8

Net als in de periode voor de vakantie verzoeken we u zo veel mogelijk lopend of op de fiets te
komen. Er is een deel van de parkeerplaats afgezet en er zijn dus ook minder parkeerplaatsen

beschikbaar. De kinderen van groep 5 t/m 8 komen zonder begeleiding naar school. Voor de kinderen
van groep 5 is dit afhankelijk van uw inschatting of uw kind op verantwoorde wijze zelfstandig naar
en van school kan gaan. Na school gaat iedereen direct naar huis of de BSO.

Ook bij het halen en brengen geldt de algemene regel: Houd 1.5 meter afstand!
Eten en drinken op school.
Gedurende de dag zijn er twee pauzemomenten.
’s Morgens is er 15 minuten tijd om te eten en drinken en 15 minuten om buiten te spelen.
Tijdens het eten en drinken wordt er voorgelezen.
Onder de middag is er 15 tot 20 minuten tijd om te lunchen en 25 tot 30 minuten (totaal 45
minuten) om buiten te spelen. Tijdens de lunch worden geen lesactiviteiten gedaan. We
vinden het belangrijk dat kinderen rustig tijd hebben om te eten. Deze tijd wordt dus ook
niet tot lestijd gerekend. Ook het buitenspelen na de lunch is geen lestijd.
Regels en afspraken voor het eten en drinken






Voor de korte ochtendpauze nemen de kinderen wat eten en drinken mee. Maandag
– woensdag – vrijdag zijn de fruitdagen. De kinderen nemen voor deze dagen een
stuk fruit en drinken mee. Op dinsdag en donderdag kunnen de kinderen een broodje
of liga o.i.d. eten.
Het is de bedoeling dat uw kind brood en drinken meeneemt als lunch.
Bekers en bakjes graag voorzien van naam.
Het eten en drinken wordt meegenomen in een tas.

De leerkrachten zijn al weer een paar dagen op school om voorbereidingen te treffen zodat
we maandag goed kunnen starten. De klassen zijn ingericht, de roosters zijn opgesteld, er
zijn allerlei plannen gemaakt en iedereen heeft veel zin om weer te beginnen. Laat de
kinderen maar komen!
Marianne Miedema
Directeur De WestWijzer
Parro app
Dit schooljaar gaan we weer aan de gang met Parro. Via deze weg wordt u op de
hoogte gehouden over zaken in de klas via de leerkracht van uw kind.
Sommige ouders kunnen al gelijk in de app en zijn al gekoppeld. Sommige ouders
krijgen via de leerkracht een mail met een nieuwe koppelcode.
We willen via de app foto’s gaan delen, hiervoor is het belangrijk dat de privacy
voorkeuren zijn ingesteld. Heeft u dit nog niet gedaan, wilt u dit dan zo snel
mogelijk doen?

Heeft u een vraag over de app. Kunt u altijd de eigen leerkracht mailen of mailen
naar ict@dewestwijzer.nl

Groeten,
Laura
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