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Jippie weer naar school!

Jarigen
29 augustus
31 augustus

Arthur, 10 jaar
Lumi, 4 jaar

Alvast van harte gefeliciteerd!

Algemeen
Start schooljaar
Hopelijk heeft u genoten van een heerlijke vakantie.
Wij - het Talent-team wel en we staan nu ook weer te popelen om de kinderen te ontvangen. De
eerste schooldag zullen we de kinderen feestelijk verwelkomen, want we hebben er zin in.
Afgelopen week is het team al druk in de weer geweest om alles in gereedheid te brengen. Jammer
is natuurlijk, dat we nog steeds te maken hebben met de Corona-maatregelen, zoals die ook vóór
de vakantie golden. Daarover in deze nieuwsbrief meer.
De kinderen van groep 1/2 verzamelen op de bekende plekken - vlak achter het toegangshek bij de
gymzaal - net als voor de vakantie.
De kinderen van groep 3 verzamelen bij de deur van de personeelskamer. Daar worden ze
opgewacht door de leerkracht. De volgende dagen gaan ze - net als de kinderen van de groepen 4
t/m 8 bij aankomst direct naar binnen om in de klas handen te wassen.
Ouders mogen helaas nog niet het plein op of de school in.
We kunnen ons voorstellen, dat u benieuwd bent naar de klas van uw kind, welk plekje uw kind zit
etc. Daarom zullen we in de eerste week vanuit elke groep filmpjes versturen om u een indruk te
geven van de klas.

Welkom terug!
We zijn heel blij, dat het in onze ziekenboeg weer een stuk beter gaat.
Wilma is weer volledig terug en gaat weer volledig aan slag - samen met - Evelien - in groep 7.
Met Philip gaat het gelukkig ook weer de goede kant op. Hij gaat voorlopig halve dagen voorzichtig
aan de slag. Hij zal zich voornamelijk richten op ict zaken en extra ondersteuning in de groepen
4/5 en 5/6.

Lestijden
Zoals voor de vakantie al is aangekondigd, gaan we weer terug naar ons normale rooster, dus met
de vrije woensdagmiddag voor alle groepen.
De tijden zijn dus: 8.30 -14.30 (behalve op woensdag, dan zijn we om 12.15 uit).
We vragen u dringend om de inlooptijd vanaf 8.20 aan te houden er er voor te zorgen, dat uw kind
vóór 8.30 op school is, zodat we op tijd met de lessen kunnen beginnen.

Gym
Gymmen doen we voorlopig in principe zo veel mogelijk buiten, tenzij het weer dat niet toelaat.
De lessen starten meteen de eerste schooldag! Dus eerste schooldag gymspullen mee voor groepen
3 en 7.
Klik hier voor het gymrooster.

Corona maatregelen
We hebben de richtlijnen van het RIVM en de PO raad en de afspraken binnen Archipel Scholen als
basis genomen.
De volgende regels zijn van toepassing:
1. Alle leerlingen gaan volledig naar school
dit betekent dat de leerplicht weer volledig opgevolgd wordt.
2. Tussen leerlingen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden.
spelen op de speelplaats, samen eten, samenwerken met leerlingen uit andere groepen en het
splitsen van groepen bij ziekte van een collega is weer mogelijk.
3. Tussen alle volwassenen moet onderling 1,5 meter afstand bewaard worden.
4. Vanaf 1 juli is de 1,5 meter afstand tussen leraren en kinderen niet meer van toepassing.
(Bron website PO-raad 26-6-2020)
5. De school zorgt ervoor dat leerlingen vaak hun handen wassen.
6. Na school gaan alle leerlingen direct naar huis of de BSO.
Daarnaast blijven de hygiënemaatregelen van het RIVM van kracht – zoals het OMT aangeeft, is
het extra van belang dat die worden nageleefd. Het gaat daarbij om:
● Een goede melding en monitoring van besmettingen;
● Het strikt toepassen van triage wanneer ouders/verzorgers en andere volwassenen de school
binnentreden ( = INVULLEN contactgegevens op een formulier bij de hoofdingang)
● Het strikt toepassen van de overige hygiënemaatregelen.
Quarantaine bij terugkomst uit landen of regio’s met een oranje of rood reisadvies
Kinderen van 4 tot en met 12 jaar mogen ondanks een verblijf in een land met oranje of rood
reisadvies naar school en aan sportactiviteiten deelnemen, tenzij zij gezondheidsklachten hebben.
Wanneer kinderen met gezondheidsklachten wel in thuis quarantaine moeten verblijven,
overleggen ouders met de school over de mogelijkheid voor thuisonderwijs.
Voor ouders/verzorgers, docenten, onderwijspersoneel en kinderen van boven de 12 jaar geldt 10
dagen thuis quarantaine wel wanneer zij terugkomen van een van de landen met een oranje
of rood reisadvies.

Ventilatie in schoolgebouwen
Op 27 juli 2020 heeft het RIVM op verzoek van diverse ministeries nadere vragen beantwoord over de
rol van ventilatie bij de verspreiding en zijn er aansluitend adviezen uitgewerkt.
Op 12 augustus heeft het ministerie van OCW aangegeven de adviezen van het RIVM op te volgen. Dit
betekent dat er op dit moment geen reden is om wat betreft de ventilatie in gebouwen af te wijken
van reeds geldende eisen van Bouw- en Arbobesluit.
Wat betekent dit voor de Archipel-scholen?
● Ventileren vindt plaats volgens de eisen van het Bouwbesluit dat van toepassing is op het
gebouw: met ventileren wordt zowel het afvoeren van vuile lucht als het aanvoeren van verse
buitenlucht bedoeld.
● Ruimtes worden regelmatig gedurende 10 tot 15 minuten gelucht door bijvoorbeeld ramen en
deuren tegen elkaar open te zetten: in ieder geval tijdens de pauzes en voor, tussen en na
schooltijd.
● Mobiele ventilatoren mogen niet gebruikt worden.
Belangrijk om te weten:
● Archipel Scholen heeft het initiatief genomen om op korte termijn de ventilatiemogelijkheden op
scholen verder te inventariseren en waar mogelijk deze verder te optimaliseren.
● Dit initiatief sluit nauw aan bij het op 16 augustus door minister Slob aangekondigde doel dat
scholen uiterlijk vóór 1 oktober a.s. alle ventilatiesystemen hebben gecheckt op de bestaande
wettelijke normen voor ventilatie.
● Leerlingen komen zoveel mogelijk zelfstandig naar school.
Naar school en naar huis toe gaan
Ouder(s)/verzorger(s) mogen bij het brengen en halen van de kinderen niet op het
schoolplein komen en ook niet in de school komen. Een uitzondering is er voor de groepen 1/2. Die
mogen - vanwege de beperkte beschikbare ruimte - bij brengen en halen zich opstellen langs de
afscheiding met de Acaciahof, dus ook op het plein.
Er mag maximaal één ouder/verzorger per gezin mee naar school komen.
Verder willen we u vragen om niet te vroeg naar school te komen. De inlooptijd van 8:20-8:30 uur
blijft gehandhaafd.
Volwassenen dienen altijd een afstand van minimaal 1,5 meter tot elkaar te bewaren. We gaan
ervan uit dat iedereen zich hieraan houdt.
Voor de kinderen van groep 1/2 hebben we de bekende verzamelplekken. Hier wacht de leerkracht
aan het begin van de dag op de kinderen.
Ga na het brengen en ophalen van uw kind(eren) meteen naar huis, zodat er niet onnodig mensen
bij het hek staan.
We willen vragen om de kinderen die dat aankunnen, zoveel mogelijk zelfstandig naar school te
laten komen.
Oudergesprekken
Deze kunnen op afspraak na schooltijd in school plaatsvinden. Hierbij zullen er
vragen over uw gezondheid gesteld worden.
Hygiëne
Uiteraard staat de veiligheid van iedereen voorop. Hiervoor is het belangrijk dat iedereen zich
aan de richtlijnen houdt:
● Iedereen wast zijn/haar handen meerdere keren per dag en goed tenminste 20 sec.
● Er worden geen handen geschud.
● Hoesten/niezen in de elleboog.
● Niet aan je gezicht zitten.
Zowel medewerkers en kinderen zijn verantwoordelijk voor het schoonmaken van gebruikte
spullen. Daarnaast worden alle wc’s tussen de middag extra schoongemaakt.

Gezondheid
De school past de adviezen en richtlijnen van het RIVM toe, dat betekent dat je thuisblijft bij de
volgende klachten:
● Neusverkoudheid.
● Loopneus.
● Niezen.
● Lichte hoest.
● Keelpijn.
● Verhoging of koorts.
● Plotseling verlies van reuk of smaak.
Wanneer het kind een volwassen gezinslid heeft met klachten passend bij Covid-19, blijft het
kind ook thuis. Wanneer een kind ziek wordt op school, worden de ouder(s) / verzorger(s) gebeld
en verzocht om hun kind zo spoedig mogelijk op te halen.
Kinderen uit groepen 3 t/m 8 die verkouden zijn blijven thuis. Bij hooikoorts mogen ze naar school.
Kinderen uit groep 1/2 die verkouden zijn, maar geen koorts hebben mogen naar school.
Wanneer een leerkracht gedurende de dag ziek wordt, wordt er eerst gekeken of een andere
werknemer de werkzaamheden over kan nemen. Wanneer dit niet kan, zullen - in uiterste nood de ouder(s)/verzorger(s) van de kinderen gebeld worden met het verzoek om de kinderen op te
halen.

Trakteren
Kinderen die in deze periode jarig zijn of jarig zijn geweest in de afgelopen periode mogen
gelukkig weer trakteren. Er mag alleen getrakteerd worden op per stuk voorverpakt gekochte
traktaties en er wordt alleen in de eigen klas getrakteerd. Traktaties kunnen alleen bij het hek
afgegeven worden tussen 8:20 uur en 8:30 uur of door de kinderen meegenomen worden in de klas.

Informatieavonden
We verwachten, dat we niet op korte termijn informatieavonden mogen organiseren. Om u toch te
informeren over wat er dit jaar in de groep van uw kind staat te gebeuren, zullen we u op andere
wijze informeren. Waarschijnlijk zal dat via een filmpje gaan met de mogelijkheid om daarover
vragen te stellen. Binnenkort laten we weten hoe dat precies in zijn werk zal gaan.

