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Nieuwsbrief 1 13-8-2020 De Pionier

Daar is hij dan al! De eerste nieuwsbrief van het nieuwe schooljaar.
We hopen dat u allemaal genoten heeft van een fijne vakantie. Deze
week zijn we op school druk bezig met alle voorbereidingen om het nieuwe jaar goed te
starten. We hebben er veel zin in om alle kinderen weer te zien!
Het laatste nieuws!
Reminder schooltijden
Zoals u voor de vakantie heeft kunnen lezen gaan de kinderen vanaf dit schooljaar tot 14.30
uur naar school.
Parro
Parro heeft een vernieuwing doorgevoerd. Helaas werkt dat nog niet direct helemaal goed.
Daarom sturen we deze mail via Parnassys (op de oude manier) en via Parro. We werken
eraan om Parro deze week voor iedereen in orde te maken.
Mocht u een nieuw mail adres hebben dan is het belangrijk om deze door te geven aan de
administratie: monique.spaanderman@opoijmond.nl.
Gymmen
De groepen 3 tm 8 gaan dit jaar weer 2 keer in de week gymmen. Meester Leroy zal de
gymlessen verzorgen. Op maandag gaan de kinderen binnen gymmen, op donderdag gaan
de kinderen buiten gymmen (als het weer dit toelaat). Mocht u op donderdag twijfelen over
het weer, dan geeft u de kinderen gymspullen mee.
Zorg ervoor dat de kinderen op donderdag schoenen of sandalen aan hebben waarmee ze
kunnen rennen. Het liefst ook sportieve kleding.
Als de kinderen naar de gymzaal gaan hebben ze gymkleding, gymschoenen en een
handdoek nodig. Het is verstandig om de gymschoenen van de kinderen even te controleren,
kinderen groeien vaak hard in de zomer.
Schoolplein en buitenkant school
Misschien heeft u het al gezien, het schoolplein is
aangepast in de laatste twee weken van de
vakantie. De buitenkant van de school is inmiddels
helemaal voorzien van steen(strips) en nieuw
schilderwerk. We zijn blij dat het er zo mooi uit
ziet.
Op het schoolplein staan nu ook planten. Het is
belangrijk dat we er met elkaar voor zorgen dat de
planten heel blijven zodat we er nog lang plezier
van kunnen hebben. Fijn als u dit thuis ook nog
even met de kinderen kunt bespreken.
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Geen wieltjes in de school
Graag herinner ik u eraan dat wieltjes in de school om veiligheidsredenen niet zijn
toegestaan. Als kinderen op een stepje naar school komen moeten ze deze buiten laten
staan, bij voorkeur met een slot.
Wat neem je mee naar school
U ontvangt vrijdag van de eigen juf/meester een bericht
met de benodigdheden voor in de groep. We begrijpen
dat u deze spullen mogelijk pas in de loop van volgende
week mee zult geven.
Alle kinderen op school hebben in ieder geval een
goedwerkende koptelefoon nodig (geen oortjes maar
echt een koptelefoon). Deze graag gelijk maandag mee
geven.
Mobiele telefoons
Kinderen hebben een mobiele telefoon op school niet nodig, we raden de kinderen dan ook
af deze mee te nemen, tenzij dit noodzakelijk is natuurlijk. Alle kinderen die een telefoon
mee hebben moeten deze bij binnenkomst inleveren in de daarvoor bestemde bak en
mogen hem daar aan het eind van de schooldag weer uithalen. Dit is volledig op eigen risico,
school is niet verantwoordelijk voor diefstal of schade.
Corona maatregelen
Zoals u weet stelt de RIVM steeds maatregelen op waar basisscholen zich aan moeten
houden. Op stichtingsniveau en schoolniveau bespreken we hoe we deze maatregelen zo
goed mogelijk na kunnen leven. Dit doen we omdat we geen risico’s willen nemen met
betrekking tot de gezondheid van uw kinderen, van u en van de leerkrachten.
We zetten alle maatregelen nog even op een rijtje:
Brengen en halen
Ouders mogen niet op het schoolplein komen en ook niet in de school. Kinderen worden bij
het hek afgezet. Zorg ervoor dat u het kind alleen afzet en daarna gelijk weer verder gaat
zodat u, als ouders onderling, de 1,5 meter afstand kunt behouden.
De kinderen van de groepen 1 t/m 4 gebruiken de achteringang. Er staat 1 juf bij de
achterdeur om de kinderen op te vangen.
De kinderen van de groepen 5 t/m 8 gebruiken de voordeur.
Om te zorgen dat er meer spreiding is bij het brengen van de kinderen, gaan de deuren om
8.15 uur open.
De kinderen van groep 1 t/m 4 komen door de achterdeur naar buiten. De groep 1/2 komen
door het achterste hek (bij het asfalt). Eerst groep 1/2a daarna groep 1/2b.
Groep 3 en 4 komen door het zijhek naar buiten, bij de containers. Eerst groep 3 daarna
groep 4. Zorg er als ouders voor dat u bij het wachten op uw kind voldoende afstand houdt
van andere ouders. De groepen kinderen komen om beurten naar buiten. Het kan dus wat
langer dan normaal duren voordat alle kinderen buiten zijn.
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Afstand houden
De kinderen hoeven onderling geen afstand te houden. De leerkracht houdt zoveel mogelijk
1,5 meter afstand tot de kinderen. Volwassenen onderling houden 1,5 meter afstand.
Om ervoor te zorgen dat de leerkracht zoveel mogelijk 1,5 meter afstand kan houden tot de
kinderen, graag rekening houden met de onderstaande punten.
Zorg ervoor dat alle kinderen gemakkelijke kleding aan hebben. Kinderen die naar de wc
gaan moeten zelf hun kleding aan en uit kunnen doen.
Kinderen moeten zelf hun veters kunnen strikken of anders schoenen aan doen met
bijvoorbeeld klittenband.
Zorg ervoor dat kinderen drinkbekers en bakjes mee hebben die ze zelf kunnen openen en
sluiten.
Wanneer blijf je thuis
Zowel leerkrachten als kinderen blijven thuis als bij: neusverkoudheid, loopneus, niezen,
keelpijn, lichte hoest, verhoging (boven de 38), last van de luchtwegen. Ook als er een
gezinslid verkouden is of koorts heeft, moeten leerkrachten en kinderen thuis blijven. Dit
betekent dat leerkrachten zich eerder ziek moeten melden.
Kleuters die verkouden zijn of een loopneus hebben mogen wel naar school.
Hygiëne
Aan het eind van de dag zullen de leerkrachten de tafels en stoelleuningen schoonmaken. De
schoonmaakster zal bij het schoonmaken extra aandacht hebben voor het reinigen van
vlakken die aangeraakt worden gedurende de dag.
Kinderen moeten vóór het eten, ná het buiten spelen en na wc-bezoek hun handen wassen
met zeep en daarna hun handen drogen met een papieren handdoekje. Het handen wassen
gebeurt in de klas. In iedere klas hangt een poster met de regels over handen wassen.
Er zal nog extra aandacht zijn voor de afspraken: hoesten en niezen in de binnenkant van de
elleboog, gebruik maken van papieren zakdoeken, schud geen handen.
Traktaties
Trakteren mag weer maar alleen
fabrieksmatig ingepakte traktaties.
Oudergesprekken
Binnenkort hoort u hoe deze plaats zullen
vinden. U krijgt dan ook een uitnodiging voor
de kennismakingsgesprekken.
Na schooltijd
Na schooltijd gaan de kinderen direct naar
huis of de BSO.
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