In dit document vindt u afspraken en regels waar we in het najaar 2020 nog mee te maken kunnen
hebben. We hebben nog steeds te maken met de 1,5 meter afstand maatregel tussen volwassenen.
1. Alle leerlingen gaan volledig naar school.
2. Tussen de leerlingen hoeft geen anderhalve meter afstand bewaard te worden.
3. Tussen personeelsleden onderling moet anderhalve meter afstand bewaard worden, tenzij
nabij contact voor de werkzaamheden noodzakelijk is.
4. Ouder(s)/ verzorger(s) komen niet in de school tenzij er een geplande afspraak is.
5. De school zorgt ervoor dat de leerlingen frequent hun handen wassen.
6. Na school gaan de leerlingen direct naar huis of de BSO.
7. Wanneer een leerling klachten heeft of gedurende de dag klachten ontwikkelt, die
gerelateerd zijn aan het coronavirus, gaat de leerling naar huis.
Brengen/halen
De school begint om 08.30 uur. De kinderen van de groepen 3 tot en met 8 mogen vanaf 08.20 uur
naar binnen. De kinderen van de groepen 1 en 2 staan om 08.30 uur in de groene vakken op het
plein. Zij worden door de groepsleerkracht opgehaald.
Op de plattegrond kunt u zien welke groep bij welke ingang de school kan betreden

.
Ouders blijven buiten de hekken staan en houden rekening met de 1,5 meter afstand tot andere
ouders. Eén ouder brengt het kind naar school. Als het mogelijk is, komen kinderen zelfstandig naar
school.
Hygiëne
We zullen ervoor zorgen de groepen goed te ventileren en in elke groep zijn er voldoende
handgelpompjes, papieren doekjes en schoonmaakartikelen aanwezig.
De toiletten worden goed schoongemaakt, vuilnisbakken worden elke dag geleegd en tafels, stoelen
en deurklinken worden schoongemaakt.

Ziekte
Wilt u eerst contact opnemen met de (behandelend) arts als u twijfelt over de gezondheid van uw
kind? Mocht uw kind niet naar school komen, dan ontvangen wij een absentiemelding via Social
Schools of telefonisch.
Bij de volgende klachten blijft uw kind thuis:
●

Neusverkoudheid

●

Hoesten

●

Moeilijk ademen/benauwdheid

●

Tijdelijk minder ruiken en proeven

●

Koorts boven de 38 graden

Kinderen in de groepen 1 en 2 mogen bij een neusverkoudheid naar school komen.
Als iemand in het huishouden van de leerling koorts boven de 38 graden en/of
benauwdheidsklachten heeft, blijft de leerling ook thuis. Pas wanneer iedereen binnen het
huishouden 24 uur geen klachten heeft, mag de leerling weer naar school en de opvang.

Contacten met ouders
Helaas is het niet mogelijk dat ouders de school betreden zonder een gemaakte afspraak. De
startgesprekken van september zullen doorgang vinden. Dinsdag 1 september informeren wij u over
hoe deze startgesprekken gaan verlopen. De inloopmomenten en de informatieavond voor de
groepen 1 en 3 komen in 2020 te vervallen. De informatieavond van groep 8 gaat waarschijnlijk wel
door. U wordt hier nog over geïnformeerd. Mochten er belangrijke zaken zijn, dan kunt u de
groepsleerkrachten benaderen via de mail. We zijn telefonisch bereikbaar. Als u de leerkrachten wilt
spreken kan dit na 14.30 uur.

Ondersteuning binnen de school
Personen die zorg in de school verlenen (logopediste, kinderoefentherapeut, ondersteuning vanuit
de clusters en onderwijsassistenten) mogen aanwezig zijn in de school. Dit geldt ook voor stagiaires.

Materialen, kleding en voedsel
De jassen en tassen mogen weer aan de kapstokken gehangen worden.
Wilt u zorgen voor eten wat makkelijk op gegeten kan worden? Een makkelijke verpakking zodat de
kinderen het zelf open kunnen maken.
Er mag getrakteerd worden. Graag ontvangen wij verpakte traktaties.

Wij kijken ernaar uit om de kinderen maandag weer te ontmoeten.

Hartelijke groet,
Team CBS De Bongerd

