
Helmond, 21 augustus 2020

Beste ouders/ verzorgers,

We hopen dat u een goede en vooral gezonde vakantie heeft gehad, al zal deze anders zijn
geweest dan u misschien gewend was.

Aanstaande maandag starten het nieuwe schooljaar en we kijken er naar uit om alle
kinderen weer te zien! In deze brief informeren we u over de meest recente maatregelen met
betrekking tot Corona en activiteiten die plaatsvinden in de eerste weken. Alles bij elkaar is
het een flinke brief geworden, daarom sturen we de brief ook via e-mail. We hopen zo
compleet mogelijk te zijn.

Veel maatregelen van vóór de vakantie zijn hetzelfde en zullen we ook zo handhaven, totdat
er nieuwe regels komen. In deze brief herhalen we deze maatregelen nogmaals. Er zijn ook
enkele nieuwe afspraken. Het is dus belangrijk het hele bericht te lezen.

Een aantal algemene richtlijnen op een rij:

* bij milde klachten (verkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging of
koorts, benauwdheid) blijf je thuis; dat geldt voor kinderen, ouders en personeelsleden.
Alleen kleuters mogen bij verkoudheid naar school.
Kinderen tussen de 4 en 12 jaar die op vakantie zijn geweest in een land met de codering
rood of oranje hoeven, mits zij klachtenvrij zijn, niet thuis te blijven.

* als een gezinslid ziek is, blijft het hele gezin thuis.

* kinderen komen het liefst zelfstandig naar school of worden door één ouder tot aan het
schoolplein gebracht. Ouders vertrekken direct nadat zij hun kind naar het schoolplein
hebben gebracht en houden afstand van elkaar. Ook bij het ophalen van kinderen vragen we
u om kinderen zoveel mogelijk alleen naar huis te laten komen of door slechts 1 ouder op te
laten halen. Ook bij het vertrekken vragen we u het schoolplein zo snel als mogelijk met
gepaste afstand te verlaten; blijf niet in groepjes staan kletsen.

* kinderen komen te voet naar school. Als kinderen echt niet anders kunnen dan op de fiets
naar school, dan parkeren zij de fiets bij de ingang waar ze ook naar binnen gaan (kinderen
van de groepen 5-6 parkeren hun fiets bij de groepen 3-4 en lopen dan om). Kinderen die
niet anders naar school kunnen dan met de auto, dienen bij de ”zoen en zoefstrook” afgezet
te worden.



* contact met school gaat via bellen of mailen. Ouders komen in principe niet in school. Een
afspraak maken om naar de school te komen kan alleen in uitzonderlijke situaties. Let op:
ook dan zal de 1,5 meter-richtlijn gevolgd moeten worden!

* ouders die overdag hun kind moeten ophalen voor bijvoorbeeld de tandarts, melden zich
bij de deur van de hoofdingang (er zit een bel). Iemand die bij de balie zit komt naar de
buitendeur en zorgt dat het kind door de hoofdingang naar buiten kan.

* kinderen hoeven in hun groep geen 1,5 m afstand te houden van elkaar, ook niet van de
leerkracht. Leerkrachten onderling moeten wel de 1,5m afstand houden.

* geen handen schudden of elkaar aanraken.

* de pauzetijden zijn wisselend en de kinderen spelen met de kinderen uit hun leerjaar
buiten.

* de gymlessen gaan weer door. U hoort binnenkort via de groepsleerkracht wanneer uw
kind gymles heeft. Voor de kleuters vragen we ouders om hun kinderen dagelijks kleding en
schoenen aan te trekken, die zij makkelijk zelf aan- en uit kunnen doen.

Gefaseerde aankomst -en vertrektijden
We hanteren onze ‘gewone’ schooltijden, maar houden wel rekening met gefaseerde
aankomst- en vertrektijden.

Om te voorkomen dat er grote groepen mensen tegelijkertijd naar school komen, hebben we
de tijden waarop kinderen aankomen en vertrekken op school gesplitst. Respecteer
alstublieft voor ieders veiligheid deze tijden en houd 1,5 m afstand.

Op maandag, dinsdag en donderdag:
8.20u groepen 1-3-5-7 naar binnen, 14.40u naar buiten
8.25u groepen 2-4-6-8 naar binnen, 14.45u naar buiten
(8.35u peuters naar binnen via ingang kleuters/Korein)

Op woensdag en vrijdag:
8.20u groepen 1-3-5-7 naar binnen, 12.25u naar buiten
8.25u groepen 2-4-6-8 naar binnen, 12.30u naar buiten
(8.35u peuters naar binnen via ingang kleuters/Korein)

Meerdere ingangen
We maken voorlopig nog gebruik van 4 ingangen. Het is niet de bedoeling dat
broertjes/zusjes toch meekomen via een ingang de niet voor hen bedoeld is.
Groepen 1-2: ingang bij de kleuters
Groepen 3-4: ingang bij de speelplaats (bij de groepen 4)
Groepen 5-6: ingang bij het veld
Groepen 7-8: hoofdingang aan de Montgolfierstraat



Brigadieren
Er zal ‘s morgens en ‘s middags een brigadier aanwezig zijn, waarbij we nadrukkelijk moeten
letten op het afstand houden van 1,5 meter.

Hygiëne
We hebben extra maatregelen genomen om zo goed mogelijk met de hygiëne op school
om te gaan:

● kinderen wassen hun handen bij binnenkomst, na het buiten spelen, voordat ze gaan
eten en tussendoor indien nodig.

● toiletten worden extra schoongemaakt en ook klinken, kranen, wasbakken enz.
● ook materialen worden regelmatig schoongemaakt.

Fruit en lunch
Kinderen brengen hun eigen fruit en lunch mee (fruit elke dag en lunch alleen op maandag,
dinsdag en donderdag). Op school hebben we voor alle kinderen een (eigen) kartonnen
bekertje om water te drinken, maar als u het fijn vindt dat uw kind een eigen beker
meebrengt om water te kunnen drinken dan mag dat. Let erop dat u spullen meegeeft die
makkelijk te openen zijn door uw kind, zodat de leerkracht daarbij niet hoeft te helpen.

Traktaties
Er zal in de klas aandacht geschonken worden aan kinderen die jarig zijn, maar er worden
géén traktaties uitgedeeld aan klasgenoten.

Bibliotheek op school en inleveren boeken
De schoolbibliotheek blijft dicht tot er versoepeling mogelijk is. De grote bieb in de stad is
wel open en daar kunt u terecht om boeken voor thuis te lenen. Kinderen kunnen op school
boeken lenen uit het zwerfboekkastje voor thuis.

Schoolkalender
Alle gezinnen ontvangen volgende week een schoolkalender via het oudste schoolgaande
kind op onze school.

Hoofdluiscontrole
Normaal gesproken vindt er een hoofdluiscontrole plaats op de eerste woensdag na en
vakantie. Dat zal nu niet gebeuren. We vragen u om uw kinderen zelf thuis hierop te
controleren. Mocht uw kind luizen of neten hebben, informeer dan de leerkracht en behandel
uw kind zo snel mogelijk.

Laten we er samen een goed schooljaar van maken, rekening houdend met bovenstaande
maatregelen. Zorg goed voor uzelf, uw kinderen en voor elkaar en blijf gezond!

Met vriendelijke groet,
namens het team,

Connie Schellens,
Directeur


