Samen naar Samenwerking NB13

Verzoek: Help ons op afstand dichtbij te zijn!
Beste allemaal,

5 februari 2021

We gaan weer naar school
8 februari 2021: Wij kijken uit naar het weerzien met onze kinderen en realiseren ons ook dat de
heropening nieuwe uitdagingen met zich meebrengt. Wij volgen de richtlijnen tegen verspreiding van
COVID-19 en de uitwerking van het kabinetsbesluit, vertaald in de brief SKOWF.
We houden de beslisboom aan, die bepaalt of uw kind naar school mag. Deze wordt op dit moment
aangepast. Zodra de nieuwe beslisboom beschikbaar is, wordt deze op de website geplaatst.
Schooltijden en protocol
Reminder: Op 1 februari is het continurooster ingegaan. De schooltijden zijn als volgt:
Maandag, Dinsdag, Donderdag en Vrijdag: 8.30 - 14.15 uur en woensdag 8.30 - 12.15 uur.
Zie protocol continurooster:
https://docs.google.com/document/d/1fAaezMxtJAgdmV1HlG6pezF_XXuAeUXcoQBpOy-LEQQ/edit?usp=sharing

Let op! Vrijdag 19 februari gaan de kinderen tot 12.00 uur conform het vrije dagen/vakantierooster
naar school.
Halen en brengen van de leerlingen
Ook vanaf 8 februari mogen alleen de leerlingen het schoolplein betreden. Ouders/verzorgers blijven
buiten het hek, op 1,5 meter van elkaar. Wij hebben uw medewerking hierin in het verleden als erg prettig
ervaren. Wij verzoeken u om de kinderen zoveel mogelijk zelfstandig naar en van school te laten gaan of
onder begeleiding van één volwassene of waar mogelijk een ouder broertje / zusje. Wij verzoeken u
zoveel mogelijk fietsend / wandelend naar school te gaan.
Ruimteschip
De kinderen mogen vanaf 8.20 uur het schoolplein op en gaan bij hun leerkracht staan. De leerkrachten
nemen de kinderen om half 9 mee naar binnen.
Bonifatius
Mede vanwege de vele schooldeuren kunnen de kinderen verspreid en geleidelijk naar binnen, net zoals u
al gewend was. Let op! Groep 5b en 6a komen vanaf 8 februari via de ingang bij de gymzaal binnen. De
kinderen mogen vanaf 8.20 uur het schoolplein op. Zij lopen dan druppelsgewijs via hun eigen ingang
naar binnen en daar ontvangt de leerkracht de kinderen bij de klas.
Een aantal leerkrachten houdt toezicht op het plein. De uitgang is hetzelfde als de ingang.

Meenemen.
■ ‘Thuiswerk rugtas’ met al het schoolmateriaal.
■ Warme kleding i.v.m. het ventileren.
■ Eten en drinken voor de eerste pauze en de lunch.
■ Wij vragen u om uw kind een gezonde lunch mee te geven, dat door uw kind zelf makkelijk
genuttigd kan worden.
Chromebook inleveren
Op maandag 8 februari verwachten we alle apparatuur die we hebben uitgeleend weer terug op school.
Wilt u de Chromebook in een deugdelijke tas stoppen met de lader. Vermeld s.v.p. op de tas duidelijk de
naam en groep van uw kind. Wij controleren en reinigen de chromebooks zorgvuldig zodat deze weer
ingezet worden. De Chromebooks die wij hebben uitgeleend aan ouders van ‘t Ruimteschip mogen op ‘t
Ruimteschip ingeleverd worden!
Hygiëne
Kinderen wassen bij binnenkomst, voor het eten/drinken en na het toiletbezoek hun handen.
De school wordt dagelijks door het cleanteam schoongemaakt. (Deurklinken, wc, tafeltjes, stoelen etc.)
Noodopvang
Vanaf deze plaats een woord van dank voor alle collega’s, stagiaires, onderwijsondersteunend personeel,
Jimpy Play en Berend Botje die door extra inzet en flexibiliteit de noodopvang van ‘t BoniSchip
organiseerden.
Thuiswerk wanneer de leerling niet naar school mag
Tijdens de lesuren kan de leerling instructie / kring volgen via de MEET.
Verder
● De pauzes vinden zoveel mogelijk gescheiden plaats
● Gymlessen gaan door en worden wanneer het kan ingewisseld voor buitenspel
● Ouders/verzorgers zijn alleen welkom in school op uitnodiging en met een mondkapje, dus tot
nader berichtgeving ook geen leesouders, e.d. in de school.
● Een mededeling kan via Parro of een telefoontje naar school tussen 8.00 en 16.30 uur.
Wij willen u danken voor uw inzet thuis. Een groot compliment voor u in de rol ouder-leerkracht!
Samen staan we sterk. Ook danken we u voor de vele positieve reacties en waardevolle tips die van u
gekregen hebben; dit doet ons goed!
Fijn weekend.
Vriendelijke groet namens team Bonifatius / ´t Ruimteschip,
Rein Swart (directeur)
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