Schoolspecieke afspraken
o Schooltijden 8.30-14.30 u.
o Ouders in school
o
o

o
o

o

Bij voorkeur blijven ouders buiten de school en wordt contact op alternatieve wijze
onderhouden.
We maken hierbij een uitzondering voor gesprekken op afspraak, zoals
kennismakingsgesprekken, intakegesprekken, verwachtingsgesprekken en
oudergesprekken.
Waar mogelijk worden afspraken via Teams gepland.
Indien u uit een risicogebied komt, waarvoor een quarantaineadvies is afgegeven,
verzoeken wij u de richtlijnen van het RIVM te volgen (zie:
https://www.nederlandwereldwijd.nl/reizen/ reisadviezen.
Indien één van de gezinsleden in afwachting is van een coronatest, verwachten wij u
niet op school.

o LMO (Leren met Ouders)
o
o
o

Indien LMO ten goede komt aan het primair proces is dit toegestaan.
LMO kan ook thuis plaatsvinden of via Teams.
Afspraken hierover worden met Marieke v. Nistelrooij, de coördinator LMO,
gemaakt.

o Brengen van kinderen
o
o

Kinderen worden door maximaal 1 ouder gebracht.
Groep 1-2:
Ouders brengen hun kind tussen 8.20-8.30 u.
Ouders nemen de poortingang van hun groep:
Groep 1-2A, 1-2B, 1-2D en 1-2E poort Churchillstraat
Groep 1-2C en 1-2F poort Schimmelpenninckstraat
De leerkrachten ontvangen de kinderen op een vaste plaats op het schoolplein.
Ouders nemen bij de poort afscheid en vertrekken meteen weer naar huis/werk,
zodat de toegangspoorten vrij blijven.

o

o

Groep 3-4:
Ouders brengen de kinderen tot de poort.
Groep 3 maakt gebruik van de toegangspoorten aan de Churchillstraat.
Groep 4 maakt gebruik van de toegangspoort aan de Schimmelpenninckstraat.
Leerkrachten wachten de kinderen buiten op het schoolplein op.
Kinderen mogen daarna zelfstandig naar binnen, handen wassen en een boekje
pakken.
(Bij groep 3 gaat de leerkrachten de eerste weken samen met de kinderen naar
binnen)
Groep 5-8 komt tussen 8,20-8.30 u zelfstandig naar binnen.

o Halen van kinderen
o
o

Kinderen worden door maximaal 1 ouder opgehaald, waar mogelijk clusteren.
Ouders halen hun kind(eren) bij voorkeur te voet of op de fiets op.

o

Ouders van groep 1-2 wachten de kinderen tussen 14.25-14.30 uur op het
schoolplein op. Zij blijven achter de aangegeven strepen/haaientanden en
verspreiden zich over het plein.
Ouders houden de 1.5m afstand in acht.
Na hereniging verlaten ouders en hun kinderen het schoolplein en blijven niet
onnodig hangen.
Bij verkoudheidsklachten of andere klachten die passen bij COVID-19
(neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging of koorts en/of
plotseling verlies van reuk of smaak) is de ouder niet welkom.
Indien er een gezinslid is met klachten passend bij COVID-19 (koorts en/of
benauwdheidsklachten) is de ouder niet welkom.

o
o
o

o

o

o

o

o

o

Ouders van groep 3-4 wachten hun kinderen aan de poort op.
Groep 3 maakt gebruik van de poorten aan de Churchillstraat.
Groep 4 maakt gebruik van poort aan de Schimmelpenninckstraat.
Ouders houden de 1,5m afstand in acht.
Bij verkoudheidsklachten of andere klachten die passen bij COVID-19
(neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging of koorts en/of
plotseling verlies van reuk of smaak) is de ouder niet welkom.
Indien er een gezinslid is met klachten passend bij COVID-19 (koorts en/of
benauwdheidsklachten) is de ouder niet welkom.
Ouders van groep 5-8 wachten hun kind op buiten de poort.
Leerlingen van groep 5-8 gaan bij voorkeur alleen naar huis.

Traktaties
o
o

Voorverpakte traktaties zijn weer toegestaan.
Er zijn geen ouders aanwezig bij verjaardag vieren in de klas.

o Excursies
o
o
o
o

Excursies en uitstapjes zijn weer toegestaan.
Begeleiders bij excursies wachten de groepen op het schoolplein op.
Ouders die meerijden en/of begeleiden bij excursies krijgen vooraf een
gezondheidscheck.
Bij uitjes met een bus zijn de richtlijnen van de busmaatschappij leidend.

