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Hilversum, 5 februari 2021.

Beste ouders/ verzorgers,
We zijn er klaar voor om de kinderen maandag in alle veiligheid te ontvangen! Fijn en goed om de kinderen weer live
te zien!
Naast een paar organisatorische zaken (onderaan vermeld), informeren we u over een aantal maatregelen die we
nemen om CORONA-besmettingen zoveel mogelijk tegen te gaan en de veiligheid voor de kinderen en leerkrachten
zoveel mogelijk te waarborgen:
v

Meteen ook een oproep aan u als ouders, om in ieder geval in de buurt van de school samen de 1,5 meter te
waarborgen! Wees hier alsjeblieft alert op en doe dat extra stapje achteruit: hoe beter we de maatregelen
opvolgen, hoe langer we als school in alle veiligheid open kunnen blijven, dank alvast!

v

We blijven het zélf naar binnen gaan van de kinderen voortzetten. Om de kinderen gespreid naar binnen te
laten gaan, hanteren we een inlooptijd van 8u15 tot 8u45, waarna we meteen starten met de lessen.

v

De kinderen van de groepen 1/2 kunnen met 1 ouder op het kleuterschoolplein, zij mogen vanaf daar zelf
naar de juf lopen, die de kinderen opwacht bij de deur.
De kinderen van de groepen 3, 4 en 6 kunnen via de hoofdingang naar binnen.
De kinderen van de groepen 5, 7 en 8 kunnen via de ingang bij Bink in de binnenstraat naar binnen.

v

De kinderen van groep 7 en 8 komen zoveel mogelijk zelfstandig naar school.

v

Komt uw kind met de fiets, dan verwachten wij dat het zelf de fiets in het hok zet- er zal een leerkracht zijn
om eventueel te helpen. Ouders kunnen helaas niet mee naar het fietsenhok.

v

Geeft u uw kind alle spullen weer mee terug naar school? Ook de laptops met opladers en snoeren kunnen
ingeleverd worden bij de eigen leerkracht.

v

Als de school uitgaat komt uw kind naar u toe en vragen we u om gelijk naar huis te gaan. Ook deze tijden
zijn een stuk gespreid:
Groep 8,7 en 5 komen om 14u10 naar beneden, de andere groepen volgen elkaar op om 14u15. Kinderen
van groep 3 en 4 die een broertje of zusje hebben bij de kleuters komen samen naar het kleuterplein toe.

v

Volgens het protocol mogen ouders niet op het plein of in de school komen, een regel waar we ons weer wat
strikter aan gaan houden. Oudergesprekken voeren we daarom alleen nog digitaal of telefonisch.

v

De vaste vrijwilligers en begeleiders in de klassen, mogen- mits men klachtenvrij is- wel de school in.

v

PROCEON heeft besloten om externe mensen die in school moeten zijn (monteurs bijv.) een mondkapje te
laten dragen. Er komen posters daarover bij de deur te hangen.

v

De reguliere BSO is nog gesloten, er wordt alleen noodopvang verleend. Moet u daar gebruik van maken,
dan regelt u dit zelf met BINK.

Aanscherping protocol
Het protocol met de aangegeven maatregelen volgen we verder zoals is aangegeven. Daarnaast is dit nu zo
aangescherpt dat een kind dat klachten heeft absoluut niet naar school mag komen. Er moet eerst getest worden. Het
kan zijn dat we u bellen en vragen uw kind op te halen, als dit in de loop van de dag klachten ontwikkelt. Is er toch
een kind met CORONA besmet, dan moet de hele klas voor minimaal 5 dagen in quarantaine. We willen u vragen het
ons ook te melden als u met uw gezin in quarantaine bent om een testuitslag af te wachten, of als een van de
huisgenoten koorts, of CORONA heeft. Uw kind mag dan ook niet naar school.

Op school blijven we goed de handen wassen en continu luchten- het is handig om uw kind een extra vest mee te
geven om aan te laten trekken. Het kan soms fris zijn…..
Maandag wordt er sneeuw verwacht!
Maandag verwachten we winterse weersomstandigheden! Omdat we al zo’n ruime inlooptijd hebben in de ochtend,
heeft iedereen de kans veilig en op een rustig tempo naar de school toe te komen.
Als kinderen met de slee willen komen, zorg er dan voor dat er een naam op de slee staat en dat de slee geparkeerd
kan worden in het fietsenhok. Kinderen mogen ook pantoffels mee, zodat ze hun natte schoenen uit kunnen doen.
Studiedag wordt studiemiddagen….
Verder hebben we besloten om de studiedag van 11 februari niet door te laten gaan maar in te wisselen voor 2
middagen waarop de kinderen eerder uit zijn;
Vrijdag 12 februari en dinsdag 16 februari zijn de kinderen uit om 12.30 uur. Het team gebruikt deze extra tijd om de
rapporten in orde te maken zodat deze meegegeven kunnen worden op 19 februari.
We hebben hiervoor gekozen om de kinderen niet gelijk een hele dag vrij te geven nadat de school begonnen was,
maar de lessen 2 maal wat eerder te stoppen. Daarnaast denken wij dat het voor ouders fijner is om 2 maal
ongestoord te kunnen werken tot 12.30 uur.
Schoolfruit.
Vanaf woensdag 10 februari is er weer schoolfruit, iedere week op woensdag, donderdag en vrijdag. Voor deze week
op de woensdag waspeen, donderdag sinaasappel en vrijdag appel.
Rapporten.
Net als voor de vakantie ontvangen de kinderen een rapport dat- naast gegevens uit Parnassys voor de kinderen van
groep 6 t/m 8- ook weer een overzicht van behaalde doelen en een samenvatting van het werken thuis bevat.
Dit deel wordt weer ingevuld door de leerkracht, de leerling en u als ouders. De leerkracht en leerlingen vullen dit in
op school. Op donderdag 11 februari geven we het blad mee aan de kinderen met de vraag of u dit uiterlijk 17 februari
weer ingevuld mee terug wilt geven, het kan dan nog bij het rapport gevoegd worden dat meegaat op vrijdag 19
februari.
Voorjaarsvakantie.
Deze begint vrijdag om 12.30 uur. De school start dan weer op maandag 1 maart om 8.30 uur.
Voortgangsgesprekken.
Deze houden we van 1 t/m 12 maart. Zij zijn facultatief. We nodigen deze ronde niet alle ouders automatisch uit. De
leerkracht kan u uitnodigen, of u kunt zelf aangeven behoefte aan een gesprek te hebben. T.z.t. komt dit in de
weekmail te staan.
Gezocht.
We vertelden er al over- we hebben grootse plannen met het vervangen van de speeltoestellen. Door het parkeerdak
eronder zijn de werkzaamheden extra prijzig- meer werk is nodig om het ook veilig te maken. Om de prijs iets te
drukken willen wijzelf tegels en dergelijke weghalen en afvoeren en een stukje grond afgraven. Wie oh wie zou ons
daar medio april mee willen helpen? We horen het graag!
Bericht vanuit het bestuur.
Bij deze info brief is een brief gevoegd van de directeur- bestuurder, Marieke Doddema

We wensen u een heel fijn weekend en graag tot maandag!
Team Avonturijn.

