31. Nieuws

Agenda
Maandag 8 juni
Vrijdag 12 juni

5 juni 2020

Alle kinderen weer naar school
Administratiedag team, kinderen vrij.

Maatregelen vanaf maandag 8 juni
Vanaf maandag 8 juni gaan alle kinderen weer gewoon alle dagen naar school. Omdat er
natuurlijk nog steeds aanpassingen nodig blijven, hanteren we de volgende afspraken in
ieder geval tot de zomervakantie.
Halen- en brengen blijft zoals het nu is
Ouders brengen de kinderen tot aan het schoolhek. We kunnen geen ouders toelaten in
school en op ons plein. Meester Errol en meester Felix staan bij de poort en wijzen de
kinderen de weg (en helpen mee). De groepen 1 en 2 verzamelen zich op het plein, zoals u
inmiddels gewend bent. De deuren gaan ’s morgens om 8.05 uur open. Kom niet te vroeg…
We vragen u als u de kinderen weer op komt halen om een ruime plaats uit te zoeken op het
grote veld bij de skatebaan. We brengen de groepen zelf over de weg naar het grote veld toe.
De kleuters gaan als eerste en zullen op woensdag om 11.55 uur uit zijn en ’s middags om
14.10 uur. Groep 1 is op vrijdagmiddag ook weer gewoon vrij. We vragen de kinderen van
groep 5 t/m 8 zoveel mogelijk zelfstandig naar school te laten komen. Het zal weer wat
drukker worden op de weg voor school, denk dus goed om elkaar.
Hygiënische maatregelen
Voorlopig blijft gelden:










Was je handen regelmatig met water en zeep. Bij elke entree hangt een pompje met
desinfectie, iedereen (leerlingen en team) die het gebouw binnenkomt desinfecteert eerst
zijn/haar handen.
Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
Gebruiken papieren zakdoekjes
Geen handen schudden
Blijf thuis als je verkoudheidsklachten krijgt, dit geldt voor leerlingen en leerkrachten.
Volwassenen houden 1,5 meter afstand van elkaar, leerlingen en leerkracht houden zoveel als
mogelijk afstand (indien realiseerbaar)
De 1,5 meter afstand geldt niet voor kinderen tot 12 jaar (onderling).
U mag desinfecterende middeltjes met uw kind meegeven. Graag ook papieren zakdoekjes.
Tussen de middag worden alle tafeltjes, wc’s, klinken, etc. schoongemaakt.

Traktaties
We houden tot de zomervakantie de afspraak dat kinderen op hun verjaardag niet trakteren.
Er wordt uiteraard wél de nodige aandacht besteed aan de jarigen! 
Schoolreizen
Met alle 40 scholen van Comprix is afgesproken geen uitstapjes te maken tot de
zomervakantie.
Nog geen ouders in school
Met alle scholen van Comprix is afgesproken om ook na 1 juni geen ouders in school te laten.
Er zijn altijd uitzonderingen, waardoor dit wel even moet. Het betekent ook dat op alle scholen
de oudergesprekken van juni niet doorgaan, uitzonderingen daargelaten. Wanneer u de
leerkracht toch graag wil spreken, dan kan dat uiteraard. U kunt dan met de leerkracht mailen
en zo een belafspraak maken. We gaan er vanuit dat we vóór de herfstvakantie gewoon wel
weer gesprekken kunnen plannen die dan mogelijk iets langer duren.
De schoolfotograaf
De schoolfotograaf komt niet. We gaan er zelf voor zorgen dat u alsnog voor de zomer een
leuke groepsfoto van uw kind(eren) krijgt. Dit gebeurt op 16 juni (als het droog weer is).
Gastdocenten
Gastdocenten komen zo min mogelijk op school. De kinderen hebben tot de zomervakantie
dus geen schaaklessen van meester Wim en geen humanistische vorming van meester
Jochem.
Cito-toetsen
We vinden het niet nodig om de kinderen direct met citotoetsen te confronteren. We stellen
het maken van de toetsen dus uit tot eind september. De vaardigheidsgroei kan aangepast
worden, zodat het resultaat van de toetsen alsnog een realistisch beeld voor ons geeft.
Rapporten
Omdat de tijd erg vreemd is geweest, maken we geen rapport van deze laatste periode. De
rapporten mogen wél weer ingeleverd worden als dat nog niet gedaan is.
Stagiaires
De Treffer biedt plek aan een groot aantal stagiaires. We kunnen de stagiaires in deze laatste
periode geen plek bieden. Dit is ook een afspraak die geldt voor heel Comprix.
Geplande studiedagen
Er stonden voor donderdag 11 juni en vrijdag 12 juni nog twee studiedagen voor het team
gepland. We hebben besloten om in deze bijzondere tijd van donderdag 11 juni een gewone
lesdag te maken. De kinderen kunnen dus donderdag 11 juni naar school en zijn alleen op
vrijdag 12 juni vrij. We hebben begrip voor gezinnen die hierdoor in de problemen komt met
eerder gemaakte plannen. U mag het kenbaar maken via directeur@basisschooldetreffer.nl
als uw kind(eren) op donderdag 11 juni NIET naar school komen.
Teken-controle
Wilt u uw kind(eren) regelmatig weer checken op teken. Er wordt veel in ons bos gespeeld.
Hoewel we nog geen teken gezien hebben op school, is de kans wel aanwezig dat ze er
zijn…
Chromebooks en iPads
We vragen u uiterlijk maandag 8 juni alle iPads en chromebooks van school weer in te
leveren als u dat nog niet gedaan heeft.
Fijn weekend!
Het schoolteam

