Schoolspecifieke informatie schoolopening 8 februari

Beste ouder(s)/ verzorger(s),
In dit bericht geven wij u de informatie die u nodig heeft voor de herstart van de
scholen op maandag 8 februari. In de andere bijlage (website en ISY) leest u de
informatie vanuit het bestuur en hieronder dus de schoolspecifieke informatie.
Zorg goed voor elkaar in deze moeilijke tijd. Hopelijk kan iedere ouder zich nu even
schikken in deze nieuwe situatie. Wij verheugen ons in ieder geval om uw
zoon/dochter weer te zien.
•

Schooltijden:

Om de bewegingen in en rond school zoveel mogelijk te beperken zal de komende
periode weer een continurooster gehanteerd worden. Alle kinderen blijven dus op
school over.
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.30 uur tot 14.45 uur.
Woensdag van 8.30 uur tot 12.30 uur
•

Pauzes en pauzetijden:

Tijdens de pauzes zullen de groepen afzonderlijk op de verschillende pleinen
pauzeren. Dit om vermenging van klassen te voorkomen. De kinderen hebben in de
kleine pauze 15 minuten pauzetijd en de grote pauze zal inclusief eten 45 minuten
duren.
•

Klas

De leerkrachten proberen in hun eigen klas een minimale afstand van 1,5 m te
realiseren tussen het bureau en de kinderen.
•

Schoolingangen

Groep 1 en 2, dezelfde ingang voor alle kleuters
Groep 3, ingang bij de bieb
Groep 4 en 4/5, ingang bij groep 4
Groep 5, 6/7, ingang naast lokaal meester Remy
Groep 6 en 7, ingang via plein van de bovenbouw
Groepen 8 via de hoofdingang

•

Fietsenstalling

Doordat we met verschillende ingangen werken is het voor sommige leerlingen
handig om de fiets te parkeren in de buurt van hun ingang. In tegenstelling tot mei
vorig jaar is de fietsenstalling dit keer wel gewoon bereikbaar voor iedereen.
•

Looproutes

Iedereen loopt altijd rechts langs de muur. De gangen zijn in principe breed genoeg
om zo in alle redelijkheid veilig te lopen door het gebouw. Blijf niet onnodig dralen op
de gang en laat kinderen zo kort mogelijk op de gang. Ook bij opstarten van de dag,
na pauzes en bij het naar huis gaan laten we de kinderen in groepjes de gang op
voor hun jassen en tassen.)
•

Ontvangst kleuters bij start school

Kleuters worden op het schoolplein ontvangen door de groepsleerkrachten. Kom zo
laat mogelijk met uw kind(eren) naar school! Er is voor iedere groep een cirkel
gemaakt waarbinnen de kinderen gaan staan. Voor de ouders is er een deel van het
schoolplein gereserveerd voor het brengen en halen van de kinderen. Het spreekt
voor zich dat u daar ook 1.5 m afstand houdt. Voor de volledigheid verwijs ik naar de
nieuwsbrief rondom verkeersveiligheid kleuterplein (ISY 13-01-2021)
•

Hygiëne

Iedereen desinfecteert de handen bij binnenkomst school.
Regelmatig handen wassen.
•

Brengen en halen van kinderen

Wij willen u vragen om de kinderen zoveel als mogelijk te voet of per fiets naar
school te brengen. Dit om een grote drukte op de parkeerplaats te voorkomen. Ook
op de parkeerplaats en voor de poorten gelden de regels van het RIVM. U moet ook
daar 1,5 afstand houden! De kinderen van de groepen 3 wachten ook op het
schoolplein bij de groepsleerkracht (bij de cirkels) om zo gezamenlijk naar binnen te
gaan.

