Alvast enkele mededelingen voor de start op maandag 31 augustus 2020
Een nieuw schooljaar, een nieuwe start
Maandag 31 augustus gaan we weer beginnen met een nieuw schooljaar.
Wat is er de afgelopen tijd veel gebeurd en veel veranderd. De gebouwen zijn opgeknapt en het meeste is
uitgepakt. Al met al is het hele klus geweest en we zouden u heel graag het resultaat willen laten zien….
Maar vanwege het corona-virus vinden we dit helaas niet verantwoord. Ontzettend jammer en niet wat we
willen, maar veiligheid en gezondheid staat voorop. Daarom laten we, voordat de school maandag weer
begint, de klassen en de school op een andere manier zien, via filmpjes. Houd Parro en/of de mail dus in
de gaten!
Het zal best even wennen zijn de eerste dagen, maar we willen er graag met elkaar een mooi en bijzonder
schooljaar van maken. We hopen dat iedereen zich snel thuis zal voelen in de (nieuwe) klas en de
(vernieuwde) gebouwen.
Met deze brief geven we alvast wat belangrijke informatie voor een goede start. Maandag komt het
Margrietnieuws met meer informatie over o.a. de activiteiten in september en andere mededelingen.

Maatregelen corona
Helaas moeten we nog steeds rekening houden met maatregelen en richtlijnen om besmetting met corona
te voorkomen. Een uitgebreid en aangepast protocol vindt u op onze website (www.margrietschool.net) bij
‘nieuws-agenda / corona virus). Uiteraard moeten volwassenen 1,5 meter afstand van elkaar houden en
passen we hygiëne-maatregelen toe.

Brengen / halen en corona
De school begint om 8.30 uur. We willen dan ook echt met elkaar beginnen, dus rekenen erop dat de
kinderen er dan ook zijn.
Ouders mogen bij het brengen en halen wel op het plein komen, mits ze 1,5 meter afstand houden van
elkaar. Na het brengen/halen verwachten we dat ouders het plein weer verlaten. Ouders houden ruim
afstand van de ingangen van het schoolgebouw (min. 10 meter), zodat leerkrachten overzicht kunnen
houden rondom de ingangen. Bij het brengen en halen max. 1 volwassene per gezin.
De deuren gaan om 8.20 uur open. Bij iedere ingang/entree staat bij het brengen een teamlid bij de deur
om zicht te hebben op het halen en brengen en de kinderen te verwelkomen. Andere leerkrachten staan
binnen op de gang om leerlingen gedag te zeggen, toezicht te houden en ervoor te zorgen dat zij hun
handen wassen. Hebt u vragen of wilt u iets bespreken, neem dan voor of na schooltijd telefonisch contact
op of mail ons.
Om 14.15 uur (en woensdag 12.30 uur) komen de kinderen in groepen weer naar buiten. We vragen u om
vanaf 14.10 / 12.25 uur op het plein te wachten en hier weer 1,5 meter afstand van elkaar te houden.
Ook vragen we ouders/kinderen zoveel mogelijk per fiets of lopend naar school te komen.
Kinderen van de hoogste groepen gaan zoveel mogelijk zelfstandig naar school en weer naar huis (evt.
nemen ze jongere broertjes/zusjes mee), zodat er minder volwassenen rondom de school zijn.

De kinderen maken gebruik van de volgende ingangen/entrees:
Aardbeigaarde (midden- / bovenbouw):
Hoofdingang en ingang groep 8:

4B en 6A

Ingang op ‘voorplein’:

8

De groepen 4B (Eline) en 6A (Mendy) komen door
de hoofdingang (links) naar binnen.
Groep 8 door de eigen ingang naast het lokaal.

De groepen 4A (Daisy/Willemien) en 7/8 (Ingrid)
komen door deze ingang naar binnen.

Ingang bij plein zandbak/schommel:

Ingang bij ‘asfaltplein’ en ingang 6B:

6B
7A en 7B

De groepen 5A (Sacha) en 5B (Marjolein) komen
door deze ingang naar binnen.

De groepen 7A (Simone) en 7B (Wendy) komen
door deze (rechter) ingang naar binnen.
Gr. 6B (Wendy/Bea) heeft een eigen ingang (links)

Kersegaarde (onderbouw):

Links: ingang van de groepen 2-3 (blauw en paars) en 1-2-3 (geel en groen)
Rechts (hoofdingang): ingang van de groepen 1-2 (rood en oranje)

Ouders op school en corona
We zijn nog terughoudend met ouders in school. Een goed contact en een goede samenwerking vinden we
echter wel heel belangrijk. Waar mogelijk spreken we elkaar telefonisch of digitaal (bijv. Google Meet),
waar wenselijk spreken we op school af en worden hygiënemaatregelen strikt in acht genomen.
Gesprekken vinden dan plaats in een geventileerd lokaal, we schudden geen handen en houden afstand.
Ouders komen niet zelf naar binnen in school, maar wachten buiten en worden door een teamlid gehaald.
We zijn gewend om in de eerste weken startgesprekken te voeren. Dat verloopt nu wat anders.
De leerkracht zal u de komende week hierover verder informeren.

Overige corona-informatie
•
•
•
•

•

Groepsdoorbrekende activiteiten zijn weer mogelijk.
We gaan weer gymlessen geven in de gymzaal (wel iets aangepast).
We zorgen ervoor dat er voldoende geventileerd wordt.
Kinderen blijven bij verkoudheidsklachten of andere klachten die passen bij COVID-19
(neusverkoudheid (behalve bij kleuters), loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging, koorts
vanaf 38 graden Celsius en/of plotseling verlies van reuk of smaak) thuis. Ook als een huisgenoot
van het kind koorts (boven 38 graden Celsius) en/of last van benauwdheid heeft moet hij/zij thuis
blijven. We adviseren om dan z.s.m. een test te laten doen bij de GGD.
We vieren de verjaardag in de klas, vragen om verpakt te trakteren en kinderen gaan niet de
klassen rond. Als uw kind graag wil trakteren, stem dit dan van tevoren even met de leerkracht af.

Wat kunt u begin volgende week verder verwachten
•
•
•

Maandag 31 augustus komt het Margrietnieuws, met aanvullende mededelingen en een actuele
agenda voor de maand september.
Begin komende week krijgt u de nieuwe schoolgids (uitgedeeld aan de oudste van het gezin).
Ieder kind krijgt een formulier mee en we vragen u dit komende week in te vullen en weer mee te
geven, zodat we over actuele gegevens (noodnummers, opvang e.d.) beschikken.

Website
We zijn bezig om de website (www.margrietschool.net) te actualiseren. U vindt hier o.a.
• Groepsindeling (namen van leerkrachten)
• Vakanties en vrije dagen
• Agenda 2020-2021 (voorlopige versie)

Ziek
Als uw kind onverhoopt ziek of afwezig is, is het belangrijk dat wij dit weten.
U kunt dan voor 8.15 uur een Parro bericht sturen naar de leerkracht om dit door te geven.
U kunt ook naar school bellen (030-6038005) of een mail sturen (infomargrietschool@fluenta.nl)
Als uw kind op school ziek wordt, dan proberen we u zo snel mogelijk telefonisch te bereiken, zodat u uw
kind kunt (laten) ophalen. Zorg er dus voor dat u als ouder voor ons altijd bereikbaar bent en vul daarom de
daarvoor bestemde lijst met noodnummers in, die u komende week krijgt!

Tot slot
We zien er naar uit om de kinderen maandag weer te ontmoeten.
Goed weekend alvast en tot volgende week!
Hartelijke groet van het team van de Prinses Margrietschool.

