Datum: 16 – 02 – 2021
Onderwerp: Volledig openen van de school vanaf 1 maart
Beste ouders/verzorgers,
Volledig open
Na de voorjaarsvakantie gaan we volledig open. We zullen ons daarbij aan verschillende maatregelen
moeten houden, zodat het veilig is voor iedereen. Één van de maatregelen is dat de groepen niet
gemixt buiten mogen spelen. Dus iedere groep heeft zijn eigen buiten speeltijd.
Gespreide start en eindtijd
We gaan werken met gespreide start en eindtijden. In het rooster kunt u de tijden zien wanneer uw
kind op school wordt verwacht.
Continurooster → 08.30 – 14.30 uur
We hebben gekozen om te werken met een tijdelijk continurooster. Dit rooster zal 1 maart ingaan tot
voorlopig eind maart. Dit betekent dat alle leerlingen overblijven en dat de overblijf in deze periode
gratis is. In het rooster hieronder ziet u de schooltijden die ingaan op 1 maart:
Inlooptijd

Verlaten van de school

Groep 1 t/m 4

08.15 – 08.20 uur

14.20 – 14.25 uur

Groep 5 t/m 8

08.25 – 08.30 uur

14.30 – 14.35 uur

Gymles
We starten na de vakantie weer met gymlessen. De kinderen zullen voorlopig 1x per week gymles
krijgen van meester Robin. Van de leerkracht van uw kind hoort u welke dag en welk tijdstip er
gymles is.

Naast deze maatregelen zijn er nog steeds een aantal zaken die van belang zijn:
-

In iedere ruimte is een handpomp met desinfecterende gel aanwezig

-

Extra schoonmaak tussen schooltijd en na schooltijd

-

Iedereen op school wast veelvuldig zijn of haar handen

-

Er zijn vaste looproutes door het gebouw

-

We houden de 1,5 meter afstand tussen leerkracht en leerling aan

-

Is uw kind verkouden, heeft uw kind koorts of hoest uw kind: dan blijft het kind thuis

-

Heeft iemand in het gezin koorts: dan blijft het kind thuis

-

Is er iemand in het gezin positief op Corona getest: dan blijft het kind thuis

-

Wanneer een leerkracht afwezig is, zal er voor die groep onde rwijs op afstand gegeven
worden. U wordt daar dan over geïnformeerd.

-

Leerlingen van groep 7 en 8 dragen een mondkapje

-

Ouders geven wij het dringende advies om een mondkapje te dragen bij het halen en
brengen

Afgelopen weken is de MR (medezeggenschapraad) nauw betrokken geweest en ook bij dit besluit
om de school weer volledig te openen. Mocht u vragen hebben aan de MR, kunt u altijd een mail
sturen.

MR- leden:
✓ Juf Jessica – jkardoes@scoh.nl
✓ Juf Esther – etiman@scoh.nl
✓ Durali Serin (ouder)
✓ Nevim Yilmaz (ouder)

Of mocht u n.a.v. van deze brief vragen hebben, kunt u mij mailen:
ctettero@scoh.nl of bellen 070 – 364 46 22

Met vriendelijke groet,

Carina Tettero

