Nieuwsbrief 28 augustus 2020
Schoolnieuws

Beste ouders / verzorgers,
Hierbij ontvangt u de eerste nieuwsbrief van het schooljaar 2020-2021.
Wij hopen dat iedereen een fijne vakantie heeft gehad en gezond is gebleven.
Het is fijn om de leerlingen maandag allemaal weer te zien. Een bijzonder welkom voor de
nieuwe leerlingen die maandag starten. In deze nieuwsbrief informeren wij u over de start van
het schooljaar en over de manier waarop wij vormgeven aan de COVID-19 richtlijnen vanuit
de overheid.
Startvergadering met het team
Donderdag 27 augustus hebben wij als team vergaderd. We zijn de
vergadering gestart met een Bijbelse bemoediging. Deze delen wij
ook graag met u: Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht
op mijn pad, psalm 119 vers 105.
We leven in een bijzondere tijd. Een tijd die niet altijd makkelijk is.
Ook dit schooljaar beginnen we met veel onzekerheden. Hoe lang
gaat COVID-19 nog duren? Hoe gaat het met de besmettingen?
Moeten we de school weer sluiten? Blijven wij en onze families
gezond? Een tijd waarin we Licht nodig hebben. In de Bijbel lezen
we de spelregels voor het leven. Richtlijnen. Als gids, als
handleiding. Het is onmisbare navigatie. Deze verhalen zullen wij
ook met de kinderen lezen.
Laten we samen een Licht zijn voor onze omgeving.
COVID-19
Er geldt nog steeds een landelijk protocol voor scholen met daarin richtlijnen om de school zo
veilig mogelijk te houden.
Regels na vakantie in het buitenland
Ouders, onderwijspersoneel en leerlingen kunnen net als iedereen in Nederland na een verblijf
in het buitenland het dringende advies krijgen 10 dagen in thuisquarantaine te gaan bij
terugkomst uit een oranje of rood gebied. Als dit advies geldt voor terugkomst uit een land,
dan staat dit in het reisadvies van dat land van het ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ).
Geldt het dringende advies voor thuisquarantaine voor u na een vakantie in het buitenland?
Dan mag u niet op school of op het schoolplein komen. Op basis van haar zorgplicht voor de
veiligheid op school mag een school personen wegsturen die dit advies niet in acht nemen.
Kinderen van 4 tot en met 12 jaar mogen wel naar school, de kinderopvang, buitenschoolse
opvang en meedoen met sportactiviteiten. Zij blijven thuis bij gezondheidsklachten.

Algemene maatregelen
 Alle leerlingen gaan volledig naar school.
 Tussen leerlingen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden.
 Tussen alle volwassenen moet altijd 1,5 meter afstand bewaard worden.
 De school zorgt ervoor dat leerlingen vaak hun handen wassen.
 Na schooltijd gaat iedereen direct naar huis of de BSO.
 Ouders komen alleen op afspraak in de school en op het schoolplein.
Wat betekent dit voor onze school?
Ook de komende periode blijft zorgvuldigheid en alertheid van belang. In de gangen is er tape
op de vloer geplakt om de looproutes aan te geven. Wij dragen er zorg voor dat de algemene
hygiënevoorschriften van het RIVM zoveel mogelijk worden nageleefd.
In ieder klaslokaal is een zeeppompje, desinfecterende handgel en papieren handdoekjes
aanwezig. De leerlingen moeten gedurende de dag geregeld hun handen wassen.
De leerkrachten zullen geregeld de algemene hygiëneregels (bijvoorbeeld niezen/hoesten in je
ellenboog, niet aan je gezicht zitten) met de leerlingen bespreken. Kinderen nemen alleen eten
en drinken mee. Trakteren is mogelijk, maar dan alleen verpakte traktaties. Speelgoed,
knuffels, etc. blijven thuis.
Brengen en halen
We willen voorkomen dat er veel ouders verzamelen bij het hek. Om die reden vragen wij u
om bij het brengen en halen direct weer te vertrekken. We werken niet meer met gespreide
schooltijden, maar verruimen ’s ochtends het inloopmoment. De leerlingen kunnen vanaf
08.15 uur al naar binnen. Op het plein zijn pleinwachten aanwezig. Mocht er iets zijn, dan
kunt u hen even aanspreken. Om 08.30 uur starten de lessen en om 14.00 uur zijn de
leerlingen vrij. De groepen hebben een vaste ingang en looproute.
- Groep C naar binnen via de eigen kleuteringang.
- Groep D, E, J gaan naar binnen via plein 4 (plein met het voetbal- en basketbalveld).
- Groep K, L, O en P gaan naar binnen via plein 3 (plein met de tafeltennistafel en de
vlaggenmast).
Contact met ouders
Ouders komen alleen op afspraak op het plein en in de school. Bij binnenkomst zullen wij u
dan een aantal vragen stellen over uw gezondheid. Hieronder volgt meer informatie over de
contactmomenten in de komende periode.
Thuisblijf regels gezondheid leerlingen
De school past de adviezen en richtlijnen van het RIVM toe.
Voor leerlingen in groep 1 of 2 van de basisschool geldt dat zij bij een neusverkoudheid
gewoon naar school mogen, behalve:
- Als het kind ook koorts heeft.
- Kinderen contact hebben met iemand met een bevestigde COVID-19 infectie en
daarover zijn geïnformeerd door de GGD.
- Er een volwassene in het gezin van het kind klachten heeft die kunnen wijzen op het
nieuwe coronavirus. Dan moet het kind thuisblijven en is het belangrijk om het kind te
testen.

Voor leerlingen vanaf groep 3 geldt dat zij thuisblijven:
- Bij verkoudheidsklachten of andere klachten die passen bij COVID-19
(neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging of koorts en/of
plotseling verlies van reuk of smaak).
- Wanneer een leerling positief getest is op corona moet hij/zij tenminste 7 dagen
thuisblijven en uitzieken. De leerling mag pas weer naar school en de opvang als
hij/zij na deze 7 dagen ook 24 uur geen klachten meer heeft.
- Als iemand in het huishouden van de leerling koorts boven 38 °C en/ of
benauwdheidsklachten heeft, blijft de leerling ook thuis.
- Als iedereen binnen het huishouden 24 uur geen klachten heeft, mag de leerling weer
naar school en de opvang.
- Als iemand in het huishouden 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 dagen ná het laatste contact met die persoon, thuisblijven.
Thuisblijf regels gezondheid personeel
Ook voor hen gelden de richtlijnen van het RIVM. Het onderwijs staat of valt natuurlijk met
de gezondheid van de leraren. Op dit moment zijn alle leerkrachten op school aanwezig. Wij
hopen van harte dat dit zo blijft. Mochten er leerkrachten uitvallen dan doen wij ons uiterste
best om hen te vervangen. Mocht dit niet lukken, dan zullen wij u vragen uw kind thuis op te
vangen. Wij zorgen dan de leerlingen thuis aan het werk kunnen.
Eerste schooldag 2020-2021
Aanstaande maandag, 31 augustus, start het nieuwe schooljaar. Voorgaande jaren ontvingen
wij de leerlingen en ouders op het plein met een kopje koffie of thee. Helaas kan dat
aanstaande maandag niet. We willen u vragen om uw kind naar school te brengen en dan
direct weer te vertrekken. We willen samenkomsten bij het hek voorkomen.
Een uitzondering maken we voor de ouders van leerlingen die maandag voor het eerst starten
op De Prinsenhof. Deze ouders mogen wel mee het plein op en mee naar binnen. Vanaf 08.15
uur mogen de kinderen naar binnen. Om 08.30 uur starten de lessen.
Algemene informatie avond dinsdag 8 september 2020 gaat niet door
Op dinsdagavond 8 september om 20.00 uur staat de algemene informatie avond gepland.
Helaas gaat deze avond niet door. Het is niet mogelijk om alle ouders te ontvangen.
Wij kunnen dan de 1,5 meter afstand niet waarborgen. We hebben gezocht naar een
alternatief. De groepsleerkrachten maken voor u een filmpje met alle informatie. Daarnaast
maken zij ook een informatiepakket dat u op 8 september op papier ontvangt.
Gouden weken gesprek
In schoolweek 3,4 en 5 krijgt u op een aantal middagen de gelegenheid om een kwartier met
de leerkracht te spreken over wat u belangrijk vindt om door te geven over uw zoon/dochter.
Deze gesprekken vinden bij voorkeur op school plaats. Een telefonische afspraak is ook een
mogelijkheid. Meer informatie over de Gouden Weken ontvangt u volgende week.
Huisbezoek
Dit schooljaar vinden er geen huisbezoeken plaats. Wel nodigen wij u in oktober/november
op school uit om het OPP van uw kind met de groepsleerkracht te bespreken.

Schoolreisje en uitdag
Op dit moment denken wij met elkaar na over de invulling van het schoolreisje en de uitdag
voor groep 8. We vinden het belangrijk om in het kader van de groepsvroming toch een leuke
activiteit te doen. Echter staat de veiligheid van de leerlingen en leerkrachten voorop.
U ontvangt hierover op een later moment meer informatie van ons.
Belangrijke data

Hierna de activiteitenplanning voor de eerstkomende periode:
Graag uw aandacht voor de studiedag op maandag 21 september.
De leerlingen van De Prinsenhof zijn op deze dag vrij.
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Herfstvakantie.

Hartelijke groet,
Esther Wesselink en Annelies Beltman,
directie
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