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Beste ouders, 
 

Start nieuwe schooljaar 
Het nieuwe schooljaar staat weer op het punt van beginnen. Na 6 weken vakantie, hoop ik dat iedereen weer een 
beetje is uitgerust en weer zin heeft in een nieuwe uitdaging in het nieuwe schooljaar. Volgende week zullen de 
scholen weer volledig open zijn. Wij zijn heel erg blij dat dit nog kan en mag.  
Voor de zomervakantie hebben we gemerkt dat de manier waarop we omgaan met het coronaprotocol goed werkt 
om nu weer volledig open te kunnen. Om enige duidelijkheid te houden, hanteren we zo veel mogelijk dezelfde 
afspraken als voor de zomervakantie. Mocht er in de loop van de periode iets veranderen, dan hoort u dit natuurlijk 
tijdig van ons. De maatregelen die hiervoor nodig zijn lijken erg op hoe we al werkten. 

Landelijke maatregelen: 
• ALLE kinderen gaan volledig naar school. 

• Tussen leerlingen hoeft geen 1,5 meter afstand te worden bewaard. 

• Tussen alle volwassenen dient 1,5 meter afstand te worden bewaard.  

• De school zorgt ervoor dat leerlingen vaak hun handen wassen. 

• Na school gaat iedereen direct naar huis of BSO 
Daarnaast blijven hygiënemaatregelen van het RIVM van kracht – zoals het OMT aangeeft, is het extra van belang dat 
die worden nageleefd. Het gaat daarbij om: 

• Een goede melding en monitoring van besmettingen; 

• Het strikt toepassen van triage wanneer ouders/verzorgers en andere volwassenen de school binnentreden 
(zie voor meer informatie: rivm/documenten/triage-bezoekers); 

Regels 
Naast bestaande landelijke maatregelen van het RIVM zijn de volgende regels van toepassing: 

• ALLE kinderen gaan weer (tegelijk) naar school. 

• De ouders mogen nog niet in de school en op het schoolplein komen. We hebben er met elkaar vooralsnog 
voor gekozen om tot nadere orde het schoolplein alleen toegankelijk te maken voor leerlingen.  

• Wanneer wij van  mening zijn dat er vanuit zorg een gesprek plaats moet vinden op locatie, zullen wij hier 
zelf het initiatief voor nemen. Natuurlijk is een afspraak maken altijd mogelijk. Wij zijn via mail, telefoon en 
Social Schools goed te bereiken. 

• Brengen en halen van leerlingen: 
Ouders blijven buiten het plein en houden ook daar 1,5m afstand onderling. Net als voor de Corona-periode 
gaat de bel om 8.25 uur en zullen de lessen om 8.30 uur starten. De kinderen gaan per groep naar binnen. 
De kleuters mogen weer naar het kleuterplein, waar de leerkracht hen opwacht. De peuters worden door 
de peuterleidster opgevangen bij het hek van het schoolplein en zullen hierover worden bericht. 

• Trakteren is toegestaan, mits voor verpakt. We zijn een gezonde school en hebben een grote voorkeur voor 
een gezonde traktatie. Ouders mogen helaas niet mee naar binnen om de traktaties binnen te brengen.  

• Belangrijkste is en blijft dat we aandacht houden voor de hygiëne en dat kinderen regelmatig hun handen 
blijven wassen. Daarnaast is er extra aandacht voor het reinigen van contactvlakken en toiletten. 

• Bewegingsonderwijs: De gymzaal kan en mag weer gebruikt worden voor bewegingsonderwijs. Met mooi 
weer kunnen we ook buiten bewegingsonderwijs verzorgen.  

• Na schooltijd gaan kinderen direct naar huis (of de BSO), ook leerkrachten worden in de gelegenheid 
gesteld om na schooltijd thuis verder te werken.  

• De H.Pollemastraat is ‘s ochtends niet bedoeld om te parkeren, maar puur om kinderen af te zetten (Tut en 
d’r ut). We willen vragen om indien mogelijk kinderen zo veel mogelijk zelfstandig naar school te laten gaan.  

 

Ziekte  
Kinderen (en ouders) blijven thuis bij: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (vanaf 38 
graden Celsius) of koorts. Neusverkouden kinderen in groep 1/2 mogen wel naar schoolkomen, maar blijven bij 
koorts ook thuis. Bij 24 uur klachtenvrij, mogen kinderen weer naar school. Kinderen (en ouders) blijven ook thuis als 
iemand anders in huis koorts heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag het kind weer naar school. 
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Mochten wij op school klachten signaleren bij uw kind(eren), dan zullen wij contact opnemen en verzoeken wij u om 
uw kind(eren) van school te halen. Wij verwachten dat de leerling dan zo spoedig mogelijk opgehaald zal worden. 

Vervanging  
Indien een leerkracht afwezig zal zijn door ziekte, zijn er maar beperkte mogelijkheden tot vervanging. Mocht er geen 
(interne) vervanging beschikbaar zijn, dan is het (door de Corona richtlijnen) op dit moment niet mogelijk om de 
groep te verdelen over de andere groepen, de groep zal dan thuis blijven. U zult in dat geval worden geïnformeerd 
via de mail en een spoedbericht ontvangen via Social Schools.  
Bij afwezigheid van leerkracht vervallen we indien mogelijk in thuisonderwijs. Zodra een gezinslid klachten heeft, 
moet het gehele gezin thuis blijven. Dit geldt natuurlijk ook voor onze leerkrachten. Mocht dit het geval zijn, zullen 
we de kinderen zo mogelijk thuisonderwijs aanbieden. 
 
We hopen dat iedereen zal begrijpen dat we ook de komende periode flexibiliteit van iedereen blijven vragen. Het 
kan voorkomen dat, door klachten van de betreffende persoon of huisgenoten hiervan, kinderen toch thuisonderwijs 
zullen krijgen. We zullen hier zo veel als mogelijk een oplossing voor zoeken, maar dit zal niet altijd mogelijk kunnen 
zijn. 
 
We hopen dat we er dit nieuwe schooljaar weer een mooie en leerzame tijd van kunnen maken met de leerlingen. 
 
Met vriendelijke groet, 
namens het team van De Earste Trimen, 
 
Doutzen van der Ende 


