Brengtijden

Hygiëne

Groepen 1 en 2: 8.20 – 8.30 uur
Groepen 3 t/m 8: 8.15 – 8.30 uur

Er komt extra schoonmaak onder schooltijd.

We zijn scherp op de hygiënemaatregelen en
laten de kinderen geregeld hun handen wassen.

Haaltijden
Groep 1, 3 en 4: 13.50 uur
Groep 2, 5 t/m 8: 14.00 uur

We adviseren leerlingen van groepen 7 en 8 en personeel om een
mondkapje te dragen buiten de klas.
We vragen ouders een mondkapje te dragen bij het brengen/halen
van hun kind.

Breng- en haalplek
De groepen 1 en 2 bij de kleuteringang.
De groepen 3 en 4 bij de Flintingang ter hoogte van het grasveld.
Groepen 5 t/m 8; aan de overkant van de straat.

Ouders
Ouders komen de school niet in en blijven bij de breng- en haalplekken.
In uitzonderlijke gevallen mogen ouders naar binnen als zij een afspraak
hebben met de leerkracht. Ouders dragen dan een mondkapje.

In de klas
Kinderen hoeven geen afstand tot elkaar te bewaren.
We werken zoveel mogelijk in vaste groepjes.
Klassen onderling houden we gescheiden.

Contact met de leerkracht gebeurt telefonisch, via Parro of via de mail.
‘s Ochtends even iets doorgeven? Bel dan even naar school.

Thuis blijven
Kinderen moeten thuisblijven bij:
•
Koorts
•
Benauwdheid
•
Hoesten
•
Neusverkoudheid
Koorts of benauwd? Het hele gezin blijft dan thuis.

Quarantaine
Als een leerling/leerkracht corona krijgt:
•
Hele groep thuis in quarantaine. Broertjes en zusjes mogen wel naar
school.
•
Kinderen krijgen vanaf dag 2 onderwijs op afstand
•
Na 5 dagen coronatest
-Test negatief? Kind mag naar school
-Geen test? Dan nog 5 dagen thuis

Kind weggebracht? A.u.b. direct het schoolterrein verlaten.
Zo houden we het rustig en veilig rondom de school.
Kinderen uit de bovenbouw komen zoveel mogelijk zelfstandig,

Testen
Het advies is om uw kind laten testen bij klachten
•
Bel daarvoor naar 0800-1202.
•
Test negatief? Uw kind mag weer naar school.
•
Wel klachten, maar niet laten testen? Dan blijft uw kind thuis tot hij/zij
24 uur klachtenvrij is.
•
Wel of niet testen is de keuze van ouders. Testen gebeurt niet op
school.

