Geachte ouder(s) /verzorger(s),

Na een lange vakantieperiode hopen we komende maandag onze deuren weer te openen.
Voor de vakantie waren er diverse maatregelen van kracht in verband met het Corona-virus.
Omdat het virus nog steeds actief is zijn we genoodzaakt de meeste maatregelen in stand te
houden. We volgen hier in het meest recente protocol van de PO-raad. Een aantal zaken gaat
echter anders dan voor de vakantie. We vatten het hieronder kort samen:
•

•
•
•
•

•

•

•

De belangrijkste maatregel is dat kinderen en leerkrachten met klachten thuis blijven.
Dit geldt ook als er binnen het gezin een besmetting is geconstateerd. Wij vragen met
klem u zich hieraan te houden. In geval van klachten adviseren we zo spoedig mogelijk
een test aan te vragen. Mocht deze negatief zijn dan kan uw kind weer naar school.
De leerlingen wassen op school regelmatig de handen.
We blijven extra schoonmaakmomenten uitvoeren zoals voor de zomervakantie.
Toiletbezoek zoveel mogelijk thuis.
Uitgangspunt is nog steeds dat er geen ouders op het plein en in de school aanwezig
zijn. Uitzonderingen zijn de TSO en ouders die op afspraak c.q. uitnodiging van school
komen. We maken ook een uitzondering voor de ouders van de jongste kleuters van
groep 1 die voor het eerst naar onze school gaan. Deze mogen gedurende de eerste
schoolweek door één ouder op het plein worden gebracht tot aan de deur (rekening
houdend met de regel van de 1,5 m. afstand t.o.v. andere volwassenen). De leerkracht
zal de kinderen bij de deur opvangen.
Omdat de anderhalve meter maatregel niet geldt voor basisschoolkinderen hanteren
we geen gespreide begin- en eindtijden meer. We gaan dus gewoon met de bel naar
binnen. We doen dat wel in een bepaalde volgorde om gedrang in de gangen te
voorkomen. De kinderen stellen zich op bij de ingangen, die ze voor de Coronacrisis
gewend waren: De ingang bij groep 1 en De Brug voor de groepen 5a, 1, 2 van de
Brekeld en 7/8, 5/6 en 3/4 van De Brug, de andere groepen stellen zich op bij de
middeningang (3, 4, 5b, 6, 7 en 8). Zie ook de afbeelding op de volgende bladzij. Bij
binnenkomst in de groep wassen de kinderen hun handen. De leerkrachten maken
hierover verder afspraken.
TSO wordt weer op de reguliere wijze uitgevoerd. De anderhalve meter maatregel
tussen volwassen is van toepassing. Ook voor de vrijwilligers geldt dat ze bij klachten,
of bij een eventuele besmetting in het gezin thuis blijven.
Wat betreft de gebruikelijke oudercontactmomenten hopen we u nog nader te
informeren.

We hopen op deze manier samen met u te werken aan het welzijn van uw kinderen en onze
leerkrachten. Neem bij vragen gerust contact op.

N.B. De coronamaatregelen zijn aan verandering onderhevig. Daarnaast hebben we mogelijk
iets vergeten of doet zich iets voor, waarover we een standpunt in moeten nemen. We hopen
u over veranderingen en aanvullingen op de hoogte te houden. Dit willen we vooral doen via
de tijdlijn van schoolwapps. Houd u daarom de tijdlijnberichten in de gaten.

Met vriendelijke groeten,

J. Slootweg

Locatie-directeur

(t) 0548 - 51 33 43
(e) brekeldschool @rsvr .nl
(i) www.brekeldschool .nl
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