Jenaplan leef- werkgemeenschap “School met de Bijbel”, Schoolstraat 6, 4693 BG Poortvliet

Nieuwsbrief augustus 2021

schooljaar 2021-2022
Het schooljaar begint weer!
De komende maandag hopen we weer alle kinderen te zien. Ze worden om 8.25 uur op school verwacht!
Hieronder vindt u informatie voor het begin van dit schooljaar.
school- en gymtijden
Schooltijden:
Dit jaar gaan we weer starten met het volgende rooster:
Groepen 1-2:
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 8.30 - 12.00 uur en 13.15 - 15.15 uur
De kleuters zijn op woensdag vrij
Groepen 3 -8:

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 8.30 - 12.00 uur en 13.15 - 15.15 uur.
Woensdag: 8.30 uur – 12.30 uur

De deuren van de school gaan open om 8.25 uur en om 13.10 uur.
Gymtijden:
De kinderen van de groepen 3 tot en met 8 hebben gym in de gymzaal aan de Burgemeet.
groep 3-4:
(meester Bram)
woensdagochtend
11.30 - 12.30
groep 5-6:
(juf Petra)
maandagmiddag
14.15 - 15.15
(meester Peter)
donderdagochtend
08.30 - 09.15
groep 6-7-8
(meester Bram):
maandagmiddag
13.15 - 14.15
(meester Bram)
woensdagochtend
10.30 - 11.30
groep 6-7-8
(juf Floor):
vrijdagochtend
08.30 - 10.00
Wanneer de gymles aan het begin of het einde van de morgen of middag valt, kunt u uw kind(eren) bij de gymzaal
brengen of ophalen.
brengen en halen van kinderen
De volgende regels worden bij ons op school zo veel mogelijk nageleefd:
• Wanneer ouders hun kinderen komen brengen en/of halen wordt anderhalve meter afstand gehanteerd.
Kleuters (groep 1-2)
• Ouders kunnen hun kleuters naar het kleuterplein brengen.
De kinderen kunnen ’s ochtends van 8.25 uur
en ’s middags van 13.10 uur door deze deur naar binnen.
• Groep 1-2 wordt aan het eind van de ochtend om 12.00 uur
en aan het eind van de middag om 15.15 uur naar het grote plein gebracht.
Kinderen uit groep 3-4
• De kinderen mogen elke ochtend door één van de ouders begeleid worden naar de zij-ingang van het lokaal
van groep 3-4.
‘s Middags kunnen de kinderen van groep 3-4 zelfstandig door de hoofdingang naar binnen komen.
Kinderen uit groep 4-5 en 6-7-8
• De kinderen komen zo veel mogelijk zelfstandig naar school!
• Wanneer de bel gaat (8.25 uur en 13.10 uur) gaan de kinderen via de hoofdingang door naar het lokaal.

algemene richtlijnen i.v.m. corona
Ook dit jaar moeten we rekening houden met de richtlijnen van het RIVM met betrekking tot het coronavirus.
Hieronder kunt u lezen wat dat betekent voor u als ouders van de school:
• Voor de zekerheid hierbij een samenvatting van de belangrijkste regels die van toepassing zijn:
o
Tussen kinderen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden.
o
Tussen alle volwassenen moet onderling 1,5 meter afstand bewaard worden.
Daarom is het nog niet mogelijk om: - u als ouder bij de vieringen aanwezig te laten zijn
- de kinderen tot binnen in de klassen te brengen .
o
De school zorgt ervoor dat kinderen vaak hun handen wassen.
o
De school zorgt voor voldoende ventilatie in de klaslokalen
• Daarnaast blijven de hygiënemaatregelen van het RIVM van kracht. Het is nog steeds van belang dat die
worden nageleefd. Het gaat daarbij om:
o
Een goede melding en monitoring van besmettingen.
o
Het strikt toepassen van triage wanneer ouders/verzorgers en andere volwassenen de school
binnentreden (zie voor meer informatie: www.rivm.nl/documenten/triage-bezoekers).
o
Het strikt toepassen van de overige hygiënemaatregelen
regels contact met ouders
Nog steeds is het helaas noodzakelijk om zo min mogelijk volwassenen bij elkaar in de buurt te laten zijn. Daarom
blijven we de maatregel hanteren waarbij we ouders vragen om zoveel afstand te bewaren op het schoolplein en niet
in de school te komen.
Uitzonderingssituaties worden besproken met de directeur van de school. Als er een uitzonderingssituatie ontstaat en
ouders toch in de school moeten zijn, wordt gevraagd om bij het binnentreden van de school bij de hoofdingang de
QR-code te scannen en zo een gezondheidsverklaring in te vullen.
Verdere regels en uitzonderingen zijn:
• Binnen de school is fysiek contact alleen mogelijk op afspraak. Bij de jongere kinderen is fysiek contact buiten
mogelijk wanneer ouders hun kind(eren) brengen.
• Bij vaste vrijwilligers, of ouders met geplande taken (bijv. grote schoonmaak) of op uitnodiging van de
school(stamgroepavonden en luistergesprekken) willen we u vragen in het voorportaal van de hoofdingang:
1.
2.

uw handen te ontsmetten
de QR-code te scannen en de gevraagde gegevens in te vullen.

Indien u bij de gezondheidscheck een ‘ja’ heeft moeten
beantwoorden, dan mag u niet verder en moet u zo spoedig mogelijk
het schoolgebouw en het plein verlaten.
Deze check kunt u ook thuis doen voorafgaand aan het
schoolbezoek. U kunt dan de QR-code van deze nieuwsbrief
gebruiken.
•

•

Bij de stamgroepavonden wordt gekeken naar een spreiding van de volwassenen. Dat zou betekenen dat de
bijeenkomsten op verschillende tijden worden gehouden. We gebruiken hiervoor de gemeenschapsruimte
om zo voldoende afstand en ventilatie te creëren. Ook wordt voor het bezoeken van de stamgroepavonden
triage toegepast.
Ook willen we de luistergesprekken door laten gaan. Er zal gekeken worden naar voldoende spreiding en
ventilatie. Bij een positieve triage wordt de fysieke afspraak omgezet in een telefonische afspraak. Verder kunt
u natuurlijk altijd kiezen voor een telefonisch gesprek.

gezondheid
De school past de adviezen en richtlijnen van het RIVM toe:
•
Een leerling of leerkracht met de volgende (luchtweg)klachten blijft thuis
o Hoesten.
o Moeilijk ademen/benauwdheid.
o Een leerling met koorts boven 38 °C
•
Als iemand binnen hetzelfde gezin van de leerling koorts boven 38 °C en/of
benauwdheidsklachten heeft, blijft de leerling óók thuis.
•
Als een leerling positief getest is op corona moet hij/zij tenminste 7 dagen thuisblijven en
uitzieken, en mag pas weer naar school en de opvang als hij/zij na deze 7 dagen ook 24 uur
geen klachten meer heeft.
•
Als iedereen binnen hetzelfde gezin van de leerling 24 uur geen klachten heeft, mag de
leerling weer naar school en de opvang.
•
Als iemand binnen hetzelfde gezin 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 10 extra dagen
thuisblijven.
•
Wanneer een leerling gedurende de dag corona gerelateerde klachten ontwikkelt, wordt het
direct door een ouder opgehaald. Ook eventuele broers/zussen worden hierover geïnformeerd en gaan
mee naar huis.
Heeft een kind hooikoorts, meld dit aan de leerkracht met de toevoeging welke medicatie hij/zij gebruikt.
Ziekmelding: Graag willen we dat u wanneer uw kind ziek is de ziekmelding telefonisch aan ons doorgeeft.
Tot zover de informatie, hebt u nog vragen dan kunt u altijd bellen naar school.

Tot Maandag!!
Met hartelijke groet,
Peter Grabijn

