Een nieuwe start!
Lokalen zijn schoongemaakt, lessen zijn voorbereid, het team
heeft vergaderd en veel verhalen werden gedeeld. We zijn klaar
voor een nieuw schooljaar en zijn blij en dankbaar dat maandag
de deuren van de school weer open gaan. Altijd weer een vrolijk,
gezellig, maar ook spannend moment. We zien er naar
uit om elkaar weer te ontmoeten! Ook hopen we dat u in de
vakantie een stukje rust hebt mogen ervaren en dit kunt
vasthouden wanneer het ‘gewone leven’ weer begint.

Welkom
Binnen ons team zijn er dit jaar veel nieuwe gezichten. Meester Baan, juf Harbers en juf
Lemson hebben zich inmiddels voorgesteld via de Nieuwslander. Juf Kreijkes zal dit volgende
week doen. We hopen dat ze zich snel thuis zullen voelen bij ons op school en willen hen
via deze weg ook van harte welkom heten!

Zwangerschapsverlof
Onze administratief medewerkster, Nienke Ligtenberg, is met zwangerschapsverlof! Haar verlof begon op 23 juli en
we hopen de komende dagen een mooi bericht van hen te mogen ontvangen. Bellinda Kreijkes zal de taken van
Nienke overnemen. Nienke, we wensen je een fijne en bijzondere tijd toe!

Coronamaatregelen
Jammer genoeg is het coronavirus nog niet onder controle. De maatregelen die voor de vakantie zijn genomen,
blijven gelden. Onderaan deze Nieuwslander vindt u een herhaling van deze maatregelen.
Een aantal belangrijke wijzigingen willen we graag nog even apart noemen:
 De kinderen uit groep 1 mogen de eerste 2 weken door 1 ouder naar binnen worden gebracht.
In de school moet er 1,5m afstand worden gehouden. Mochten er te veel ouders in de school zijn,
wordt u gevraagd om even te wachten bij de ingang. De looproute zal duidelijk aangegeven worden.
 De kinderen die bij de TSO eten, mogen hun lunch in het krat, dat bij de klas staat, leggen. Deze worden
vervolgens door ons naar de koelkast gebracht.
 De kinderen mogen op hun verjaardag weer trakteren. Graag een voorverpakte traktatie die
's ochtends meegegeven mag worden naar school. De verjaardagstafel voor de meesters en juffen
blijft voorlopig nog even gesloten.
 De luizencontrole zal nog niet op school plaats vinden. Wilt u alstublieft thuis zelf uw kind
controleren op luizen? Mochten er luizen gevonden worden, dit graag direct behandelen en
doorgeven aan school. We kunnen ouders uit de betreffende groepen dan vragen om
extra te controleren.

Jaarkalender
Ook dit jaar krijgt u weer een jaarkalender i.s.m. de Vrienden van de Beatrixschool. We hopen deze
vrijdag 21 augustus mee te geven. In deze jaarkalender staat alle belangrijke informatie rondom onze
school en natuurlijk alle belangrijke data. We hopen dat de kalender ook dit jaar weer een mooi
plekje krijgt in huis!

Schoolplein
In de vakantie is er hard gewerkt aan het schoolplein en het is prachtig geworden!
Een uitdagend nieuw speeltoestel, een verkeersplein, een basketbalpaal, nieuwe
pleinplakkers; dit belooft weer veel speelplezier voor de kinderen!

Agenda
17 augustus

8.30u – de eerste schooldag van het nieuwe jaar

PROTOCOL COVID -19
Start: 17 AUGUSTUS 2020
In deze informatiebrief vindt u als ouder(s)/verzorger(s) informatie
over het onderwijs bij ons op school in deze coronatijd. Als basis voor deze brief ligt het landelijk protocol van de
overheid.

Schooltijden
We hanteren het volgende rooster:
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 08.30 uur tot 12.00 uur en 13.15 uur tot 15.15 uur
(groep 1 is op maandagmiddag vrij / groep 1 – 4 is op vrijdagmiddag vrij).
Woensdag 08.30 uur tot 12.15 uur voor alle groepen.
TSO wordt gedaan door vrijwilligers. Maakt uw kind hier gebruik van, dan dient u uw kind hiervoor aan te melden bij
Anja Jansen TSO-coördinator.
Indien door corona andere schooltijden nodig blijken te zijn (bij bijv. een tweede piek) zullen we wellicht
genoodzaakt zijn, om de schooltijden aan te moeten passen.

Ouder(s)/verzorger (s) (zoveel mogelijk) niet in school of op het schoolplein
Doordat we als volwassenen anderhalve meter afstand moeten blijven realiseren, is het niet haalbaar om alle
kinderen naar binnen te brengen door ouder(s)/verzorger(s).
Vanaf 08.20 uur gaan de deuren van de school open en kunnen de kinderen zelf naar binnen lopen. Laat de kinderen
dan ook niet eerder dan 08.20 uur op school komen. De leerkracht staat vanaf 08.20 uur bij de ingang van het
klaslokaal. Ook vanaf 13.05 uur staan er medewerkers bij het schoolplein en staat de leerkracht bij het klaslokaal.
Laat uw kind ’s middags dan ook niet eerder dan 13.05 uur op school komen. De leerkracht staat vanaf 13.05 uur bij
het klaslokaal.
Voor alle ouder (s) en verzorger (s) van groep 1:
Vindt uw kind het spannend om naar school te gaan (omdat het misschien wel de eerste schooldag is) dan mag 1
ouder/verzorger de eerste twee schoolweken, uw kind naar binnen brengen. De looproute wordt aangegeven. Als
er te veel ouders tegelijkertijd naar binnen gaan, zal u gevraagd worden om buiten even te wachten. Kan uw kind al
zelf naar binnen lopen, dan geldt hetzelfde als voor groep 2 t/m 8.
Voor alle ouder(s) en verzorger(s) van groep 2 t/m 8 geldt:
Uw kind loopt zelfstandig het schoolplein op (eventueel met broer/zus of klasgenootje). Op het schoolplein staan 2
medewerkers van school om kinderen op te vangen en naar binnen te brengen indien nodig. Voor de zomervakantie
is gebleken dat dit prima werkte en de kinderen dit heel goed konden.

TSO (Tussen Schoolse Opvang)
Kinderen die op school eten, kunnen hun lunchpakketje meenemen in de klas en het daar neerzetten in de
bestemde kratten. Rond 08.45 uur zal de conciërge of een leerling van de groep, de lunchpakketjes in de koelkast
zetten. De medewerkers van de TSO pakken rond 12.00 uur de lunchspullen uit de kratten en gaan naar de
betreffende TSO-ruimte.
Na de lunch gaan deze kinderen buiten spelen onder leiding van de TSO-medewerkers. De kinderen komen vanaf
13.05 uur weer binnen. De leerkrachten zijn dan in het eigen lokaal.

Halen en brengen
Wanneer u uw kind brengt of haalt, heeft het onze voorkeur dat dit op de fiets is i.v.m. de doorstroming. Komt u met
de auto, wilt u dan op de parkeerplaats het eenrichtingsverkeer hanteren (zoals ook voor de zomervak antie). Dus
vanaf de Nieuwlandsweg de parkeerplaats op rijden en bij de Leemstraat de parkeerplaats af rijden.

Oudergesprekken
Een oudergesprek mag op school, volgens afspraak en registratie en na een triage (vragenlijst) en met waarborging
van anderhalve meter afstand.

Is uw kind jarig?
We vieren de verjaardag uiteraard in de klas. De traktatie mag met het kind worden meegegeven en dient
voorverpakt te zijn. Wilt u vooraf even contact opnemen met de leerkracht?
U mag helaas niet aanwezig zijn of zelf de traktatie in de klas brengen wanneer het feestje in de klas gevierd wordt.

Informatieavond
De informatieavond die we normaliter houden aan het begin van het schooljaar kan niet op dezelfde wijze
georganiseerd worden, omdat we geen anderhalve meter afstand kunnen realiseren. Hoe deze avond toch
georganiseerd gaat worden of hoe u toch de informatie krijgt, hoort u z.s.m.

Kalender
Komende week ontvangen alle “oudsten” van het gezin een kalender. In geval van gescheiden ouder(s) krijgen
uiteraard beide ouder(s) een kalender. Mocht u nu toch de kalender missen, mailt u dan even naar de leerkracht?
In de kalender staan alle activiteiten genoemd die gedurende het schooljaar voorbijkomen. Maar alles kan door
corona anders georganiseerd moeten worden of niet door kunnen gaan. Via de nieuwsbrief proberen we u hierover
zo spoedig mogelijk te informeren.

Vakantie in een oranje of rood risicogebied?
Ouders, docenten of onderwijspersoneel moeten na een vakantie in een oranje of rood land ook thuisblijven en
mogen niet op school of op het schoolplein komen. Dit geldt tot 14 dagen na terugkeer uit het vakanti eland of
gebied. Voor eventueel halen en brengen van kinderen zult u anderen moeten vragen. Voor kinderen tot en met 12
jaar geldt deze quarantaineperiode niet, tenzij er klachten zijn.

Ziek worden op school





Wanneer een leerling gedurende de dag klachten ontwikkelt, gaat de leerling naar huis, dit geldt niet voor
leerlingen uit groep 1 en 2 met neusverkoudheid zonder koorts.
Als de leerling koorts en/of benauwdheidsklachten heeft, dan worden eventuele broers/zussen hierover
geïnformeerd en gaan ook naar huis. De leerling gaat dan ook niet naar de BSO.
We gebruiken geen temperatuurmeting als indicator. Zonder uitzondering moet een leerling of
personeelslid met klachten naar huis.
Specifiek is de volgende maatregel van kracht:
Als een leerling ziek wordt, wordt het direct door een ouder/verzorger opgehaald vanaf het plein.

Thuisblijven bij de volgende klachten
De school past de RIVM-adviezen en richtlijnen die gelden voor het onderwijs toe.
Voor leerlingen in groep 1 of 2 van de basisschool geldt dat zij bij een neusverkoudheid gewoon naar school mogen,
behalve:
• Als het kind ook koorts heeft.
• Kinderen contact hebben met iemand met een bevestigde COVID-19 infectie en daarover zijn geïnformeerd
door de GGD.
• Er een volwassene in het gezin van het kind klachten heeft die kunnen wijzen op het nieuwe coronavirus (zie
rivm.nl/ coronavirus-covid-19). Dan moet het kind thuisblijven en is het belangrijk om het kind te testen.
Voor leerlingen vanaf groep 3 geldt dat zij thuisblijven:
• 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).
• Het kind een volwassen gezinslid heeft met passend bij COVID-19 (koorts en/of benauwdheidsklachten).
Wanneer een leerling positief getest is op corona moet hij/zij ten minste 7 dagen thuisblijven en uitzieken.
De leerling mag pas weer naar school en de opvang als hij/zij na deze 7 dagen ook 24 uur geen klachte n
meer heeft. Zie voor meer informatie over thuisblijven: https://lci.rivm.nl/leefregels.
• Als iemand in het huishouden van de leerling koorts boven 38 °C en/ of benauwdheidsklachten heeft, blijft
de leerling ook thuis.
• Als iedereen binnen het huishouden 24 uur geen klachten heeft, mag de leerling weer naar school en de
opvang.
• Als iemand in het huishouden van de leerling getest is voor COVID-19 en een positieve uitslag heeft, moet de
leerling wachten tot die persoon 24 uur klachtenvrij is en dan 14 dagen ná het laatste contact met die
persoon, thuisblijven. Zie voor meer informatie:https://lci.rivm.nl/informatiebriefhuisgenootthuis.
• Bij een ongewoon aantal leerlingen met klachten (vanaf drie leerlingen per groep) neemt de school contact
op met de GGD en kan testen van kinderen in overleg met GGD als advies gelden.

Afwezigheid leerkrachten door richtlijnen RIVM
Personeel moet thuisblijven bij:
• Verkoudheidsklachten: Neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn.
• Hoesten.
• Verhoging of koorts > 38°C.
• Moeilijk ademen/benauwdheid.
• Plotseling verlies van reuk of smaak (zonder neusverstopping).
Zij laten zich dan zo spoedig mogelijk testen op corona. Blijkt de uitslag negatief (geen corona) te zijn, dan kan de
medewerker weer aan het werk.
De medewerker moet ook thuisblijven wanneer een huisgenoot de volgende klachten heeft:
• Als iemand in het huishouden van het personeelslid koorts boven 38°C en/of benauwdheidsklachten heeft,
blijft het personeelslid ook thuis.
• Als iemand in het huishouden van het personeelslid getest is voor COVID-19 en een positieve uitslag heeft,
moet het personeelslid wachten tot die persoon 24 uur klachtenvrij is en dan 14 dagen ná het laatste contact
met die persoon, thuisblijven. Zie voor informatie: lci.rivm.nl/informatiebriefhuisgenootthuis.

Vervanging afwezige leerkrachten
U zult begrijpen dat door bovenstaande regels nog meer druk op de tekorten in het onderwijs zullen komen.
Wanneer een leerkracht zich afmeldt op de ochtend of gedurende de dag dan zal intern een oplossing worden
gezocht. Mocht er geen vervanging mogelijk zijn dan zijn we genoodzaakt om klassen naar huis te sturen.

Triage

