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AGENDA
Datum
15 september
30 september

Activiteit
Oud papier
Kinderen vrij. Studiedag leerkrachten.

Schoolfruit en gezonde pauzehap
Net als de afgelopen jaren hebben we ons weer opgegeven voor het EU-schoolfruitproject.
Binnenkort horen we of we zijn ingeloot. Als dat het geval is, krijgen de kinderen, in de
periode van november tot april, 3 dagen per week fruit of groente op school. Daar hoeven
we niets voor te betalen. We gaan er van uit dat dat op woensdag tot en met vrijdag zal zijn.
We vinden de gezonde pauzehap belangrijk. Daarvoor willen we niet wachten tot (en of) we
in november fruit geleverd krijgen. We willen een beroep op u doen om de kinderen ook nu
al iedere dag fruit mee te geven. Het is gezonder, de kinderen presteren beter en het levert
minder afval op.

Schooltijden
Met ingang van maandag 14 september willen we weer terug gaan naar onze normale
schooltijden. We zullen dan weer van 8:30 tot 14:15 uur naar school gaan (op woensdag tot
12:15).
We gaan werken met een inloop vanaf 8:20 uur. De kinderen gebruiken verschillende
ingangen:
➢ Groep 1 betreedt het schoolplein aan de Buurthuuszijde. Ze worden bij het hek
opgevangen door juf Joland of juf Willemijn. Vervolgens lopen de kinderen
individueel naar het hek bij de zandbak, waar juf Germa de kinderen op vangt.
Ze blijven daar spelen tot alle kinderen er zijn en gaan dan via de achteringang naar
hun lokaal. Om 14:15 verlaten de kinderen door hetzelfde hek weer het plein
Let op: De peuters van Peuterspeelzaal komen ook aan de Buurthuuszijde op het
plein. Hun ouders brengen de kinderen ook tot aan het hek. Wilt u bij het weggaan
goed denken aan de 1,5 meter afstand? In geval van drukte verzoeken we u om
achter de school langs te lopen door de vlindertuin, of gebruik te maken van het pad
naast de bakker.
➢ Groep 2 verzamelt op het plein aan de Mandehofzijde. Ze betreden het plein naast
het lokaal van groep 3. Daar vangt juf Rianne de kinderen op. Ze blijven daar spelen
tot alle kinderen er zijn en gaan dan via de achteringang naar hun lokaal. Om 14:15
(of 12:15 uur) verlaten de kinderen door hetzelfde hek weer het plein.
➢ Voor groep 3 verandert er niets. Zij komen langs dezelfde ingang als de afgelopen
periode. De kinderen gaan meteen naar binnen en blijven dus niet op het plein.
Om 14:15 (of 12:15 uur) verlaten de kinderen door hetzelfde hek weer het plein.

➢ Groep 4 gaat door de voordeur naar binnen. Zij mogen de fietsen voor de school
parkeren aan de kant van groep 3. Ook zij gaan meteen naar binnen. Om 14:15 (of
12:15 uur) verlaten de kinderen door dezelfde deur het gebouw.
➢ Groep 5 gaat door de voordeur naar binnen. Zij mogen de fietsen voor de school
parkeren aan de kant van groep 3. Ook zij gaan meteen naar binnen. Om 14:15 (of
12:15 uur) verlaten de kinderen door dezelfde deur het gebouw.
➢ Groep 6 gaat door de voordeur naar binnen. Zij mogen de fietsen voor de school
parkeren aan de kant van groep 3. Ook zij gaan meteen naar binnen. Om 14:15 (of
12:15 uur) verlaten de kinderen door dezelfde deur het gebouw.
➢ Voor groep 7 verandert er niets. Zij betreden de school op dezelfde manier als tijdens
de afgelopen weken. (Buurthuuszijde)
➢ Voor groep 8 verandert er niets. Zij betreden de school op dezelfde manier als tijdens
de afgelopen weken. (Buurthuuszijde)
We willen u met klem verzoeken onderling de voorgeschreven 1,5 m afstand te blijven
bewaren. Daarnaast blijven de afspraken en regels die tijdens de afgelopen periode
golden, van kracht:
• Bij iedere ingang van de school staat een desinfectiepomp. Bij binnenkomst
desinfecteren alle kinderen hun handen.
• Ouders komen niet op het plein of in het gebouw. Mocht dit in speciale gevallen
toch nodig zijn, dan gebeurt dat in overleg met de directeur.
• De kinderen worden door één volwassene naar school gebracht, of komen alleen.

Gezondheidsklachten
In deze Coronatijd zijn er diverse maatregelen van kracht met betrekking tot het naar school
gaan. Enkele daarvan hebben we hierboven al genoemd.
Bij bepaalde klachten mogen leerlingen (en personeelsleden) niet naar school. Om te
beoordelen of uw kind(eren) naar school kunnen, is er een beslisboom gemaakt. Deze staat
op de volgende pagina. We willen u verzoeken deze goed door te nemen.
Ook willen we u met klem verzoeken om u strikt aan dit schema te houden. Deze week en
voorgaande weken werden we geconfronteerd met leerlingen die, tegen de voorschriften in,
verkouden op school verschenen. Dat is niet de bedoeling. We begrijpen het dat het
vervelend is voor werkende ouders dat kinderen thuis moeten blijven, terwijl ze normaal
gesproken ‘gewoon’ heen gegaan waren.
Besef dat verkouden leerlingen andere leerlingen en personeelsleden aan kunnen steken. In
dat laatste geval moet het personeelslid thuis blijven om zich vervolgens te laten testen.
Daar gaat veel tijd overheen. Invalkrachten zijn niet of nauwelijks te vinden. Dat betekent
dat de hele groep dan enkele dagen thuis moet blijven. Iedereen heeft daar dus een
verantwoordelijkheid in!

Vreedzame School
Vanaf maandag 14 september gaan we werken aan het tweede blok van de Vreedzame
School. Dit blok is getiteld “We lossen conflicten zelf op”.

Oud papier
Dinsdagavond 15 september is er weer oud papier ophalen. Wilt u het papier weer vanaf
18.00 uur aan de weg zetten! Ouders van de volgende leerlingen zijn ingedeeld:
Daniëlle gr 7
Jayden gr 3
Lynn gr 3
Dylan gr 2
Dani gr 1
Sophie gr 4
Tyler gr 5
We verwachten u om 18.30 uur bij school. Wij rekenen op uw
komst. Alvast bedankt.
Met vriendelijke groeten, de oudervereniging.
OV@vensterschool.net

