
NIEUWSBRIEF 

Aangescherpte corona maatregelen 

In de herfstvakantie zijn alle maatregelen omtrent corona aangescherpt. Voor het basisonderwijs heeft dit niet 
veel ingrijpende gevolgen. Hopelijk kunnen we door het nog strikter naleven van de regels ervoor zorgen dat we 
open kunnen blijven. 

Onze basisregels gelden nog steeds: 

 Let op hygiëne. De kinderen wassen hun handen bij binnenkomst en gedurende de schooldag meerdere 
keren. Er is nog steeds een extra schoonmaakronde tussen de middag (deurklinken, wastafels en toiletten 
worden dan extra schoongemaakt). 

 Let op de 1,5 meter afstand. Kinderen hoeven dit niet te doen, maar de leerkrachten moeten zich aan 
deze maatregel houden.  

 Ouders blijven buiten de school, tenzij er een afspraak is gemaakt met de leerkrachten. Houd ook op het 
plein 1,5 meter afstand van elkaar.  

Omdat ook wij verdere verspreiding tegen willen gaan, hebben we als school een aantal extra maatregelen geno-
men: 

 Externen komen alleen nog maar in school als het echt noodzakelijk is voor de zorg van de leerlingen. Een 
logopediste mag bijv. gewoon blijven komen, maar een gastles zal worden opgeschoven. 

 Als externen de school binnenkomen, moeten ze een mondkapje dragen in de gangen. Dit geldt ook voor 
ouders. In het lokaal tijdens het gesprek kan er afstand worden gehouden en mag het mondkapje af. 

 Leerkrachten dragen als ze dat prettig vinden in de gezamenlijke ruimtes een mondkapje. Dit doen we 
niet in de klas. 

 Uitjes buiten school worden voorlopig afgezegd.  

 De vergaderingen voor leerkrachten binnen school gaan door. Vergaderingen op 
andere plekken met andere mensen, worden alleen nog online gevolgd. 

We hebben ook gesproken over de verschillende feesten die de komende tijd op de 
agenda staan. Voor het Sinterklaasfeest en de kerstviering gaan we kijken hoe we het 
in aangepaste vorm door kunnen laten gaan. Meer informatie hierover volgt nog. 

Sint Maarten 

Voor Sint Maarten laten we de keuze aan u 
om wel of niet met uw kind(-eren) langs 
de deuren te gaan. Op school maken we 
iets wat als lampion gebruikt zou kunnen 
worden, maar ook als lichtje voor ergens 
in huis.  
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Luizencontrole 
Door de verscherpte corona maatregelen 
is de hoofdluiscontrole afgelopen maan-
dag niet doorgegaan. We willen u vragen 
om zelf thuis uw kind(-eren) te controle-
ren. Mocht u luizen of neten vinden, geef 
dit dan z.s.m. aan de leerkrachten door.  

Douchen na de gym 

Zoals u weet zijn de kleedkamers in de sporthal voor 
de verenigingen gesloten. Voor het onderwijs is dit 
niet het geval. We kunnen gewoon gebruik maken van 
de kleedkamers en ook douchen na afloop van de 
gymles.  
 

Onder voorbehoud van typefouten. 

Warme kleding 

Wilt u ervoor zorgen dat de kinderen de komende maanden zich warm kleden i.v.m. de extra ventilatie in de 
school?  


