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Nog 3 nachtjes slapen..
Aanstaande maandag start het nieuwe schooljaar 2020-2021. Wij hebben er ontzettend veel
zin in en hopelijk de kinderen ook! We hebben genoten van een fijne vakantie maar er is ook
door iedereen hard gewerkt om weer klaar te zijn voor het nieuwe schooljaar.
In deze Beemden Berichten geven we graag alle informatie die belangrijk is voor de start van
het nieuwe schooljaar. Helaas zijn de coronamaatregelen nog steeds van toepassing, die
zetten we ook nog even op een rijtje.
Tot maandag!

Eerste schooldag
Wat een feest dat het schooljaar maandag weer gaat beginnen! Deze speciale dag willen we
een feestelijk tintje geven. We willen de kinderen vragen om maandag feestelijk en/of
zomers gekleed naar school te komen. Denk aan leuke zomerse of feestelijke accessoires!

Afspraken i.v.m. Corona
Dit schooljaar starten we met dezelfde afspraken als aan het eind van vorig schooljaar. We
willen u vragen ze nog even goed door te nemen. Hieronder staan ze in het kort op een rijtje.

Algemene richtlijnen
-

-

-

Kinderen hoeven geen 1,5 m afstand te houden van elkaar.
Tussen leerling en leerkracht wordt zoveel mogelijk 1,5 m afstand gehouden.
Tussen volwassenen wordt altijd 1,5 m afstand gehouden.
Ouders blijven buiten de schoolpoort.
o Alleen voor de ouders van groep 1/2 zijn er speciale afspraken over het halen
en brengen.
Als een kind of leerkracht coronaklachten heeft dan moeten ze naar huis!
Blijf thuis bij:
o Neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging tot 38
graden.
o Leerlingen blijven ook thuis als een gezinslid verkouden is en koorts heeft.
o Bij 24 uur klachtenvrij kun je weer naar school.
Indien mogelijk komen kinderen zelfstandig naar school.
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Praktische zaken
Naar school gaan
De lestijden blijven ongewijzigd.
Van 8.15 uur tot 8.25 uur is de inlooptijd. Kinderen mogen direct doorlopen naar de eigen
klas.
Groep 1/2: gaat door hun eigen klassendeur naar binnen. De leerkracht staat bij de
klassendeur.
Groep 3 t/m 8: gaan door de hoofdingang naar binnen.
Groep 1/2 maakt gebruik van de poort bij groep 1/2.
Bij het ophalen van de kinderen in groep 1/2 om 14.15 uur mag één ouder op het
schoolplein wachten op een gele tegel.
Groep 3 t/m 8 maakt gebruik van de poort bij de hoofdingang.
Broertjes en zusjes mogen door dezelfde poort naar binnen en via het schoolplein naar hun
ingang lopen. Ouders mogen niet over het schoolplein, zij nemen afscheid bij de poort.
Looproutes
Er blijft sprake van éénrichtingsverkeer in de gangen. Middels pijlen wordt de looproute
aangeduid.
Ouders in de school
In principe komen ouders nog niet in de school. In enkele gevallen kan een afspraak in de
school gemaakt worden waarvan de directie op de hoogte is. Dit kan via de hoofdingang.
Bij het betreden van de school wordt uw aanwezigheid genoteerd. Dit is nodig mocht er
door de GGD een bron- en contactonderzoek uitgevoerd moeten worden.
Traktaties en fruit
- Bij een verjaardag zijn alleen voorverpakte traktaties toegestaan.
- We willen vragen fruit gewassen en gesneden mee te geven.
We vragen u wederom om uw begrip en medewerking!

ICT vernieuwingen
Het komend schooljaar vinden er een flink aantal ICT vernieuwingen plaats op de Beemden.
Sommigen zullen ongemerkt plaatsvinden en anderen zullen merkbaar zijn. Zo hebben we
ons aantal chromebooks verdubbeld. Maar ook is ons netwerk aangepast. We gaan volledig
in de cloud werken en er komen zo veel meer mogelijkheden om de chromebooks effectief
in te zetten. De migratie brengt helaas in het begin ook enkele problemen met zich mee.
Daardoor werkt bijvoorbeeld onze mail nog niet zoals het zou moeten. Over een aantal
weken zouden deze problemen opgelost moeten zijn.
We vragen uw begrip voor deze situatie en het ongemak dat daar mogelijk door ontstaat.

