Informatie start kindcentrum Den Dijk na de zomervakantie
Beste ouder,
Maandag 24 augustus starten we op IKC Den Dijk weer met het onderwijs. We hopen dat iedereen
een fijne vakantie, thuis of in het buitenland, heeft gehad en dat we met nieuwe energie weer aan
de slag kunnen.

Algemene uitgangspunten
In deze brief geven we informatie over de laatste richtlijnen vanuit de Rijksoverheid en de Corona
maatregelen die nu van toepassing zijn.
Bent u in een gebied geweest met een negatief reisadvies?
Iedereen die terugkomt uit een land met een oranje of rood reisadvies vanwege het coronavirus,
wordt dringend geadviseerd 10 dagen in quarantaine te gaan. Dat geldt ook als de risicokleur tijdens
uw vakantie is aangepast naar oranje of rood.
Kinderen van 4 tot en met 12 jaar mogen tijdens deze periode wel naar het kindcentrum (school en
de BSO), tenzij:
•
•

Uw kind één van de volgende klachten heeft: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn,
hoesten, verhoging tot 38 graden, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak;
Een huisgenoot koorts (boven 38 graden Celsius) en/of last van benauwdheid heeft.

Ouders mogen hun kind tijdens hun eigen 10 dagen thuisquarantaine niet zelf halen of brengen naar
het kindcentrum. In dat geval zult u iemand anders moeten regelen. Graag even aan ons doorgeven
wie uw kind komt halen en brengen.
Ook medewerkers van onze kindcentra moeten zich uiteraard aan bovengenoemde adviezen
houden.
Voorzorgsmaatregelen
Het blijft cruciaal dat we ons houden aan de basisregels op het gebied van hygiëne en dat men met
klachten thuisblijft.
•

•
•
•
•
•
•
•

Volwassenen houden 1,5 meter afstand tot elkaar, voor de kinderen geldt dit niet. Dat
betekent ook dat u uw kind (zoals voor de zomervakantie) niet het schoolgebouw binnen
brengt en dat we zoveel mogelijk gespreide ingangen gebruiken.
Bij binnenkomst worden de handen ontsmet en gedurende de dag wast iedereen vaak de
handen.
Hoesten en niezen in de elleboog.
We schudden geen handen.
We gebruiken papieren zakdoekjes en gooien deze na gebruik meteen weg.
Er is geen indicatie voor het gebruik van mondkapjes op scholen of opvang.
We hebben extra aandacht voor hygiëne en schoonmaak.
Voor groepsactiviteiten zoals schoolreisjes, vieringen, musicals en excursies gelden de
algemene richtlijnen vanuit de overheid. De afweging over het al dan niet organiseren van
groepsactiviteiten wordt op school- of bestuursniveau gemaakt binnen de richtlijnen van het
RIVM.

Mag mijn kind met een verkoudheid naar school en de BSO?
Voor kinderen in groep 1 of 2 van de basisschool geldt dat zij bij een neusverkoudheid gewoon naar
school en de BSO mogen, behalve:
•
•
•

Als het kind ook koorts heeft.
Als het kind ook een contact is van een patiënt met een bevestigde COVID-19 infectie.
Als het kind ook een volwassen gezinslid heeft met klachten passend bij COVID-19.

Voor kinderen vanaf groep 3 geldt dat zij thuisblijven:
•

•

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 passend bij COVID-19 (koorts en/of
benauwdheidsklachten).

Ventilatie
We maken zoveel mogelijk gebruik van natuurlijke ventilatie door ramen en deuren open te zetten.
Mochten er komende tijd aanvullende maatregelen nodig blijken, dan zullen we u daarover tijdig
informeren.
Thuisonderwijs
Wanneer uw kind thuis moet blijven vanwege gezondheidsklachten dan bespreken we graag samen
hoe we thuisaanbod kunnen verzorgen als dat nodig/ gewenst is. Het thuisonderwijs voor alle
kinderen wordt niet meer door ons verzorgd omdat het basisonderwijs sinds 8 juni weer volledig
geopend is.
Voor meer informatie en veel gestelde vragen en antwoorden kunt u terecht op:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-scholieren-en-studentenkinderopvang-en-onderwijs

Na de vakantie weer naar IKC den Dijk
Wat betekent dit voor IKC Den Dijk?
We handhaven de regels voor de toegang van het gebouw en de het terrein zoals die ook voor de
vakantie golden:
1. Volwassenen (Ouder(s)/verzorger(s)) komen niet onnodig op het schoolplein of in de school.
2. Kinderen komen via de voor hen aangegeven ingangen het gebouw binnen.
Groep 1-2 en groep 3 via het speelplein onderbouw (achterzijde gebouw)
Groep 4-5 en groep 8 via de hoofdingang
Groep 5-6 en groep 7 via de trap en Ingang bovenbouw.
Leerkrachten vangen de leerlingen van hun klas bij de ingang op en zien er op toe dat hand gel
gebruikt wordt voor het betreden van het lokaal.
3. Tussen leerlingen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden.
4. Tussen personeelsleden en leerling wordt zoveel mogelijk 1,5 meter afstand bewaard. , tenzij
nabij contact noodzakelijk is.
5. Tussen personeelsleden onderling moet 1,5 meter afstand bewaard worden, tenzij nabij contact
voor de werkzaamheden noodzakelijk is.
6. Indien volwassen op het schoolplein of in de school moeten zijn, wordt de 1,5 meter regel
gerespecteerd.
7. De school zorgt ervoor dat leerlingen vaak hun handen wassen.
8. Buitenspelen gebeurt bij voorkeur in een vaste samenstelling (groepen of klassen)
9. Na school gaat iedereen direct naar huis of de BSO.

Nog enkele belangrijke mededelingen voor de start
Omdat we het schooljaar niet gezamenlijk kunnen starten en iedereen te verwelkomen ontvangen
de leerkrachten de leerlingen bij de genoemde ingang van de school
Op woensdag versturen we via Schoolwapps per groep belangrijke informatie voor de groep en de
school. Daarbij gaat het onder andere over verjaardagen, uitstapjes en excursies maar ook over de
informatie voorziening, oudergesprekken e.d.
Juf Petra is de eerste schooldag niet aanwezig vanwege persoonlijke omstandigheden. Daarom is Juf
Elja maandag in groep 1-2 en juf Christine in groep 3.
We vinden het heel belangrijk zeker in deze bijzondere tijd om met elkaar in gesprek te blijven. Dus
als er zorgen of vragen zijn. Neem in dat geval altijd even contact op.
We kijken er naar uit om alle kinderen na het weekend weer terug te zien!
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