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Beste allemaal,

14 augustus 2020

We gaan weer beginnen!
Maandag 17 augustus openen wij de deuren om het schooljaar weer vol energie te
beginnen. Gezien de situatie waarin we nog steeds zitten rondom COVID-19, informeren wij u over onze
aanpak.
Schooltijden
Voor de zomervakantie hebben wij u al geïnformeerd over de gelijke schooltijden voor ‘BoniSchip’,
dagelijks van 8.30 - 12.00 uur en van 13.15 - 15.15 uur, alleen op woensdag van 08.30-12.00 uur.
Halen en brengen
Kinderen mogen vanaf 8.20 uur het schoolplein op, ouders/verzorgers blijven buiten het hek.
De eerste schoolweek verzamelen de kinderen zich per groep op het schoolplein en gaan om 8.30 uur
met de leerkracht door de eigen ingang naar binnen.
● Wij verzoeken u om de kinderen zoveel mogelijk zelfstandig naar en van school te laten gaan of
onder begeleiding van een ouder broertje of zusje.
● Wij verzoeken u zoveel mogelijk fietsend / wandelend naar school te gaan en het autogebruik
rond school te mijden.
● Wanneer kinderen gebracht worden, verzoeken we u om dit met één ouder te doen.
● Heeft u een mededeling dan kan dat via Parro of via een korte mededeling over het hek.
Vanaf 24 augustus gaan de kinderen vanaf 08.20 druppelsgewijs via hun eigen ingang naar binnen en
ontvangt de leerkracht de kinderen bij de deur van de klas. De kinderen kunnen dan meteen handen
wassen zodat wij om 8.30 uur kunnen beginnen. Een aantal leerkrachten zorgt voor de toezicht op het
plein.
Ruimteschip
Alle kinderen verzamelen zich bij de leerkracht op het plein in 4 groepen.
Bonifatius
Kleuters komen via de poort van het kleuterplein binnen en verzamelen zich bij de leerkracht op het plein.
Groep 3 en 4 verzamelen zich op het plein bij de vlaggenmast.
Groep 4-5, 5, 6 melden zich bij de leerkracht op het tussenplein.
Groep 7 en 8 verzamelen zich op het plein bij de hoofdingang.

Gym onder schooltijd
De groepen zullen, wanneer het weer het toelaat, buiten gym krijgen en anders binnen. De gymdagen
worden z.s.m. met u gecommuniceerd zodat u uw zoon/dochter op deze dag een gymtas mee naar school
kan geven.
Bekend maakt bemind
De eerste vier weken staat ontmoeten centraal en willen we samen met kind-ouder-leerkracht in gesprek
gaan. Het startgesprek heeft als doel om kennis met elkaar te maken en het bespreken van wederzijdse
verwachtingen. We willen samen een mooie start te maken van het nieuwe schooljaar!
Vanaf groep 5 zijn de kinderen bij het startgesprek aanwezig. U ontvangt via Parro een uitnodiging.
Reminder
Voor al onze afspraken rondom het coronavirus verwijzen wij naar de brief van SKO West-Friesland.
■ Kinderen wassen bij binnenkomst, voor het eten/drinken en na toiletbezoek hun handen
■ Wanneer een jarige trakteert, bij voorkeur een verpakte liefst gezonde traktatie
■ Alleen op afspraak zijn ouders/verzorgers welkom op school
■ Bij verkoudheidsklachten/hooikoorts: neem contact op met school.

Nieuwsbrief
De nieuwsbrief ‘Samen naar Samenwerking richt zich vooral op ontwikkeling voor het ‘BoniSchip’. De
komende periode zal via de Ruimtepost en de Nieuwsbrief schoolgebonden informatie worden gedeeld.
Wij zien uit naar maandag!
Fijn weekend.
Vriendelijke groet namens team Bonifatius / ´t Ruimteschip,
Rein Swart (directeur)

