Amstelveen, 20-8-2021

Betreft: start schooljaar 2020-2021

Beste ouders,
Fijn dat de kinderen maandag weer komen, we kijken naar ze uit!
Maandag ontvangt u de eerste nieuwsbrief met verschillende onderwerpen. Nu
alleen informatie over hoe we van start gaan gerelateerd aan de Corona
maatregelen van voor de vakantie en het gister uitgekomen PO protocol 21-22.
brengen / halen
➢ ouders blijven bij het brengen en halen buiten de schoolplein hekken
➢ de groepen 6,7,8 verzamelen voor 8:25 uur in hun eigen vaste
verzamel rij op het schoolplein bij hun juf/meester en gaan om 8:25 uur
naar binnen. Om 14:25 uur komen zij weer naar buiten
➢ de groepen 3,4,5 verzamelen voor 8:30 uur in hun eigen vaste
verzamel rij op het schoolplein bij hun juf/meester en gaan om 8:30 uur
naar binnen. Om 14:30 uur komen zij weer naar buiten
➢ voor de kleuters gelden speciale regels, zie hieronder*. De hoofdregel is
dat zij tussen 8:20-8:30 zelf via de kleuterdeur naar binnen komen. Daar
zal dan altijd een teamlid staan om hen in ontvangst te nemen.
Voor iedereen geldt, waar mogelijk, laat kinderen zelf naar school komen en als
u brengt graag direct weer weggaan zodra uw kind op het schoolplein is.
Volwassenen moeten 1,5 m. afstand tot elkaar houden.
*kleuters brengen / halen:
➢ voor het eerst naar school? instromers groep 1B mogen door ouders naar de klas
gebracht worden gedurende de eerste maand (tot 20-9)
➢ van de overige kleuters (groep 1D, 2A, 2C) mag 1 ouder 1 x per week naar de klas
brengen. Ouders worden, op alfabet, ingedeeld per 5 over ma/di/wo/do, u ontvangt
hierover een bericht. Op die weekdag mag u tussen 8:20 en 8:30 mee naar de klas. Is de u
toebedeelde dag onmogelijk voor u? Dan kunt u dat tijdens het startgesprek aangeven en
kijken of ruilen mogelijk is.
➢ Op de dag dat u mee naar binnen mag gaat u met mondkap op door de hoofddeur naar
binnen en om uiterlijk 8:30 door de kleuterdeur naar buiten.
➢ Verder geldt voor alle kleuters dat zij tussen 8:20-8:30 zelf door de kleuterdeur naar
binnen mogen, daar zal steeds een teamlid staan.
➢ Zowel bij brengen als halen heeft het de voorkeur dat u buiten het schoolhek wacht. En
altijd zorgt voor tenminste 1.5 meter afstand tot andere volwassenen.

besmetting, testen, quarantaine
➢ zieke kinderen en kinderen die veel hoesten, benauwd zijn, koorts hebben
blijven thuis. Als dit gedurende de schooldag opkomt wordt u gebeld en
moet u direct uw kind ophalen.
Kinderen met verkoudheidsklachten mogen wel naar school. Voor beide
groepen is het advies hen bij de GGD te laten testen.
➢ besmetting = positieve uitslag: (personeel, leerlingen) direct melden
bij directie , directie meldt bij GGD
➢ alleen niet immune huisgenoten moeten mee in quarantaine
➢ alle huisgenoten testen op dag 5 (ook wel immuun)
➢ besmetting in de groep op de basisschool? alle niet-immune klasgenoten
incl. leraar gaan in quarantaine tot de test op dag 5 (na laatste contact)
contact /gesprekken
➢ op afspraak kunnen ouders de school in
➢ Volgende week ontvangt u een uitnodiging voor het startgesprek via de
Parro-app om door u een moment te kiezen tussen 30 aug - 14 sept. Deze
gesprekken zullen plaatsvinden in het lokaal van uw kind met uw kind en
de leerkracht. Zo kunt u ook meteen zien waar uw kind zit.
➢ Zijn er in de weken daarna mededelingen die u aan de leerkracht wilt doen
of zou u graag een gespreksafspraak maken? Dan kunt u een mail naar de
leerkracht sturen. Weet u dat mailadres niet? Dan kan het in eerste
instantie ook via school@kindercampusking.nl
Let wel! Een leerkracht is niet altijd op dezelfde werkdag in de gelegenheid
uw mail te beantwoorden. Dit wordt gedaan op werktijden en -dagen. We
proberen binnen 3 werkdagen de mail te beantwoorden. Na schooltijd zijn
leerkrachten ook druk in scholing, ontwikkelings bijeenkomsten,
groepsbesprekingen etc.
divers
Landelijke maatregelen gelden uiteraard ook binnen de school zoals: geen
handen geven, vaak handen wassen, niezen in de elleboog etc. Fijn als u
uw kind daar ook in traint.
als uw kind jarig is mag hij/zij weer trakteren in eigen klas. Uiteraard iets
kleins en gezonds zonder cadeautjes erbij. Wat direct in de klas gegeten
kan worden.
http://www.gezondtrakteren.nl/recept/category/traktaties-met-groente-fr
uit/
Is uw kind niet ziek maar moet thuis blijven vw quarantaine? Dan zullen
we zorgen dat er werk klaar staat in de digitale Classroom. Deze zullen
volgende week opgestart worden.

Met vriendelijke groet,
Francesca Deenik, dir.

