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We gaan weer beginnen!
Start nieuwe schooljaar in Corona-tijd
Beste ouder(s) / verzorger(s),
Allereerst hoop ik dat u, ondanks dat u oorspronkelijk wellicht andere plannen
had, toch een goede vakantie heeft gehad. Omdat we aan de vooravond staan
van het nieuwe schooljaar houd ik u graag op de hoogte van de manier waarop
we blijven anticiperen op de bijzondere omstandigheden die gepaard gaan met
de ontwikkelingen van het coronavirus.
In de media hoorde ik: “We zijn wel klaar met corona, maar helaas is corona
nog niet klaar met ons…”, dat vat naar mijn idee het huidige sentiment wel goed
samen. Minister President Rutte windt er geen doekjes om: “Het is geen tijd
voor lieve koekjes…” De laatste persconferentie was duidelijk: het gaat niet de
goede kant op. Het nieuws over de toename van het aantal besmettingen en de
mogelijke oorzaken daarvan, zijn nog steeds aan de orde van de dag.
Kortom de stille wens die we wellicht koesterden dat het na de zomervakantie
allemaal weer “normaal” zou zijn, blijkt niet te zijn uitgekomen. En het “nieuwe
normaal” is nog geen vanzelfsprekendheid. Wat Stichting BOOM betreft blijven
we er alles aan doen om te voorkomen dat we de controle over het virus
verliezen. Want op een tweede golf, die wellicht gepaard gaat met het sluiten
van scholen, daar zit niemand op te wachten.
Dat betekent voor onze scholen dat de situatie op hoofdlijnen niet veel anders
is, dan voor de vakantie. We blijven ons baseren op de communicatie vanuit
OCW, RIVM en GGD. Gelukkig hebben we geen collega’s die nog een
quarantaine uit te zitten hebben. Dit kan natuurlijk alsnog gebeuren, maar we
starten in ieder geval op volle sterkte. We houden de ontwikkelingen
nauwlettend in de gaten en mocht er aanleiding zijn tot aanvullende
maatregelen dan houden we u daar natuurlijk van op de hoogte.
Kortom we hebben elkaar keihard nodig om dit virus de baas te blijven. Omdat
de situatie per school verschillend kan zijn, vindt u in deze nieuwsbrief
informatie over de Vonder.
Mede namens het team van basisschool de Vonder,
Jeroen Zeeuwen, Bestuurder Stichting BOOM

Corona-afspraken
Een flinke opsomming/update…

- Schooltijden blijven ongewijzigd: Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag (behalve groepen 1-2), 8.30-14.30 uur / woensdag:
8.30-12.30 uur.
- Ouders op school: Ouders mogen de school niet in en het schoolplein niet op bij het ‘brengen en halen’. Kinderen kunnen
gebracht en gehaald worden op de volgende plekken:
* Groepen 1-2: Ilse/Jeske en Amy: bij de poort t.o. de brandweeruitgang; één van de juffen zorgt daar voor de opvang. Ophalen
van de kleuters graag om 14.25 uur op maan-, dins- en donderdag 12.25 uur op woensdag zodat zij ‘de drukte voor zijn’.
* Groepen 1-2: Majella/Elly en Chantal: bij de poort naast het ‘spinnenweb-toestel’: één van de juffen zorgt daar voor de opvang.
Ophalen van de kleuters graag om 14.25 uur op maan-, dins- en donderdag 12.25 uur op woensdag zodat zij ‘de drukte voor zijn’.
* Groepen 3: Jamy en Kristel/Lotte: bij de poort naast de brievenbussen: één van de juffen zorgt daar voor de opvang.
* Groepen 4: Gaby/Jasmijn en Anita/Erica: gebruiken hun eigen ingang; ouders blijven buiten de hekken. Kinderen kunnen om
8.25 uur via hun trap naar binnen.
* Groepen 5: Sanne/Chantal en Marit: gebruiken hun eigen ingang; ouders blijven buiten de hekken. Kinderen kunnen om 8.25 uur
via hun trap naar binnen.
* Groepen 6: Vera/Bertrand en Marina/Sandra: gebruiken hun eigen ingang; ouders blijven buiten de hekken. Kinderen kunnen om
8.25 uur via hun trap naar binnen.
* Groepen 7: Danique en Thijs: gebruiken hun eigen ingang; ouders blijven buiten de hekken. Kinderen kunnen om 8.25 uur via
hun trap naar binnen.
* Groepen 8: Anne/Angela en Pepijn: gebruiken hun eigen ingang; ouders blijven buiten de hekken. Kinderen kunnen om 8.25 uur
via hun trap naar binnen.
- Kom ‘zo laat mogelijk’ naar school.
- Slechts één ouder brengt de kinderen naar school en haalt de kinderen op.
- De speelplaats aan de voorkant van onze school zal afgesloten blijven voor auto’s om zo min mogelijk beweging rondom school te
hebben. Dit geldt ook voor de ouders van de Bienekebolders.
- Oudergesprekken mogen weer op school plaatsvinden met voldoende afstand en natuurlijk zonder Corona-klachten.
- Ventilatie: er is overleg geweest met de installateur en onze installatie voldoet aan de gestelde eisen t.a.v. het ventileren. Dit
staat los van de temperatuur waarvan we weten dat die in verschillende lokalen flink op kan lopen. Daar wordt naar een definitieve
oplossing gekeken.
- Hygiëne: De voorschriften van het RIVM worden zoveel mogelijk nageleefd. Dit betekent dat er in ieder klaslokaal het volgende
staat:
* (Zeeppompje / Papieren handdoekjes/handdoekenrol / Oppervlaktesprays.

* Leermiddelen, speelgoed, speelmaterialen, devices en werkplek worden zoveel als mogelijk, dagelijks schoon gemaakt.
* Ook willen wij u vragen om voor u naar school gaat al een keer de handen van uw kind(eren) te laten wassen en de kinderen
alvast naar de wc te laten gaan. Daarnaast zullen wij iedere dag in de groep starten met het doornemen van de hygiëne
maatregelen.
- Overblijven: De lunch gebruiken de kinderen in hun eigen groep onder begeleiding van de eigen leerkracht. Surveillance na de
lunch gaan we zelf regelen.
- Verjaardagen / traktaties: Uiteraard mogen de leerlingen hun verjaardag vieren en/of inhalen. Afstemming hierover verloopt via
de groepsleerkracht. Vanwege de maatregelen is het alleen enkel toegestaan om voorverpakte traktaties uit te delen.

Gym-info:

Kennismakingsgesprekken op 1 en 3-9-2020

Om direct met de deur in huis te vallen; er mag weer in de
sporthal gegymd worden!! Ook de kleedkamers en toiletten
mogen weer gebruik worden. Er is desinfectiemiddel
beschikbaar en in iedere kleedkamer staan zeeppompjes, om te
zorgen voor een goede hygiëne.

Op dinsdag 1 en donderdag 3 september staan onze
kennismakingsgesprekken tussen kinderen, ouders en
groepsleerkrachten gepland. Maandag a.s. ontvangt u via de
Parro-app een uitnodiging om u voor deze gesprekken in te
schrijven.

Ook de ventilatie is gecontroleerd en goedgekeurd om in te
kunnen sporten.
Maar om zo lang mogelijk gebruik te kunnen maken van
natuurlijke ventilatie, blijven we nog BUITEN GYMMEN tot aan
de Herfstvakantie.
Bij slecht weer kunnen we zonder problemen uitwijken naar de
zaal, dus de gymles kan gelukkig weer altijd door gaan.
Dit betekent wel dat kinderen op de dag waarop ze gym
hebben, het volgende mee moeten nemen:

Schoolkalender en schoolgids
Op donderdag 27-8-2020 ontvangt u onze nieuwe
schoolkalender en schoolgids digitaal. Wilt u een papieren
versie van één van die documenten ontvangen, geef dat dan
even door via t.habraken@stgboom.nl

- Makkelijk zittende sport-/buitenkleding;
- Buiten gymschoenen (geen teen-/slippers!);
- Binnen gymschoenen en kleding.
Zo kunnen we er samen weer een sportief schooljaar van
maken!

Opening schooljaar maandag 24-8-2020
Sportieve groet,
Juf Paula

Maandag a.s. gaan we van start. U kunt uw kind brengen
naar de eerder genoemde ingangen. Van daaruit gaan alle
kinderen naar de grote speelplaats en worden ze per groep
van harte welkom geheten.

Vergaderen en lunchen samen (op gepaste afstand)…we zijn er klaar voor en kijken uit naar maandag!

Veel groeten,
team basisschool de Vonder

