Afspraken ivm Corona maatregelen
Augustus 2020
De kleuterouders ontvangen een aparte brief met de eigen afspraken.
Anderhalve meter
De kinderen hoeven niet te voldoen aan de anderhalve meter afstand.
Alle volwassenen moeten wel de voorgeschreven afstand in acht nemen.
Dat is bij halen en brengen een ingewikkelde zaak. Kom alleen, niet met z’n tweeën.
Om contact tussen de volwassenen te vermijden komen ouders en verzorgers niet op het plein of op
de paden naar de school, evenmin in de fietsenstalling.
Mededelingen aan de leraren via de mail of een meegegeven briefje. Vlug even iets komen zeggen is
absoluut uitgesloten.
Ouders komen alleen in de school op afspraak. Voordat zij de school betreden moeten zij een
gezondheidsverklaring ondertekenen. Een formulier hiervoor ligt bij de ingang van de school.
Het brengen klas 1 t/m 6
En voorts:
1. De bel gaat om 8.25 uur.
2. De kinderen van klas 4 t/m 6 komen als fietsers zo veel mogelijk alleen naar school.
Waar er toch een ouder meefietst blijft die minstens 200 meter bij school vandaan.
3. Kinderen van klas 1, 2 en 3 die langs de ijsbaan fietsen gaan meteen de stalling in.
Hun ouders nemen al eerder op het fietspad afscheid en zij fietsen meteen door.
Er is hulp van een schoolmedewerker bij het fietsen stallen.
4. Kinderen die vanuit de Valckstraat of de Schimmelpennincklaan komen fietsen nemen
afscheid van de meefietsende ouder op minstens 200 meter van school.
5. Voor de automobilisten geldt nu nog sterker dan normaal dat zij met de auto niet bij de school
komen. Er zijn voldoende plekken verder weg van de school om het kind te laten uitstappen.
De kinderen lopen vervolgens zelf naar de school.
6. Ouders met bakfietsen zijn gewend die te stallen op het plekje bij de Tobiasgaard. Dat kan
vanaf nu nauwelijks. Ook u fietst door, maar als eventjes stallen toch nodig is: zo ver mogelijk
uit elkaar en bijvoorbeeld ook tegen het hek van de ijsbaan - absoluut niet op het fietspad.

Het halen klas 1 t/m 6
1. We spreiden de ophaalplekken. Klas 1 en 2 verlaten met hun leraar de school. Kinderen
pakken hun fiets, schoolassistenten helpen daarbij. Vervolgens gaat de klas als geheel naar de
grasvelden langs de Schimmelpennincklaan. Daar staan de ouders verspreid langs de straat op
hun kind te wachten.
2. De kinderen van de klassen 1, 2 en 3 weten waar hun ouder staat te wachten (zo min
mogelijk nabij de school). U spreekt dat zelf goed af.
3. Wanneer klas 1 en 2 gelijk met de kleuters vrij zijn, wordt eerst het kleuterkind opgehaald en
daarna het lagere schoolkind (op de aangegeven plekken).
Car- en fietspoolen
We hopen dat ouders elkaars kinderen gaan meenemen.
Ziekte
Aansluitend op de maatregelen van de overheid:

1. Bij verkoudheid niet naar school komen.
2. Bij koorts in het gezin niemand naar school sturen.
3. Mocht er een leraar ziek worden dan zullen we extra alert zijn.
We vragen nogmaals dringend aan de ouders om de anderhalve meterregel nauwgezet in acht te
nemen. We willen er niet aan denken dat de school opnieuw dicht zou moeten omdat de school toch
een besmettingshaard blijkt te zijn.
Hygiëne-maatregelen
Kinderen wassen vaker hun handen wassen.
Bij de dagelijkse schoonmaakbeurt ligt de focus op deurklinken en andere spullen die vaak worden
aangeraakt.
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