Buren, 27 augustus 2021
Beste ouders/verzorgers,
Maandag mogen we weer starten. Alle meesters en juffen hebben er weer zin in. De
klassen zijn ingericht, we kunnen van start! We hopen dat iedereen heeft kunnen
genieten van een fijne vakantie. De zon hebben we helaas een beetje moeten
missen, maar misschien krijgen we een mooi najaar, laten
we hopen.
Helaas kunnen we nog niet helemaal om de maatregelen
rondom het coronavirus heen. Via deze brief willen wij u
hierover verder informeren. Het protocol vanuit het
ministerie geeft aan dat ouders weer beperkt de school in
mogen. Dat geeft ons de mogelijkheid om te zorgen voor
frequenter en nauwer contact tussen leerkracht, leerling en
ouder. Wij zullen u hierover in deze brief verder informeren.
Ook zullen we, de komende periode, op een creatieve
manier toch één en ander weer mogelijk maken.

Aankomst en vertrek
Maandag a.s. heten we alle leerlingen welkom op het schoolplein. Alle meesters en
juffen staan op het schoolplein bij hun eigen ingang. De leerlingen verzamelen zich
bij de leerkracht en gaan daarna met elkaar naar binnen. De ouders van onze
nieuwe leerlingen van groep 1 mogen hun kind bij de leerkracht op het schoolplein
brengen.
-

-

-

De nieuwe ouders van groep 1(één ouder per kind) mogen de komende 3
maanden hun kind tot aan de deur van de klas brengen.
Voor de overige ouders blijft de afspraak: het is niet toegestaan dat
ouders/verzorgers bij aankomst en vertrek de school en het schoolplein
betreden (we kunnen op ons schoolplein met ruim 200 ouders de afstand van
1,5 meter niet garanderen).
Uitzondering voor het ophalen van uw kind uit groep 1: Alle ouders van groep
1 mogen hun kind aan het eind van de schooldag ontvangen op het plein.
Graag op het plein achter de zandbak.
De overige leerlingen van groep 1 t/m 8 mogen zelf de school in lopen, zoals
zij gewend zijn.
Voor de ouders van groep 2 t/m 8 groepen geldt: Bij het naar huis gaan,
vragen wij u om buiten het hek uw kind(eren) op te vangen.

-

-

De leerlingen van de groepen 1 t/m 3 komen en gaan door het hoofdhek aan
de voorkant van onze school.
De leerlingen van de groepen 4, 5 en 6 komen en gaan bij de
fietsenplaats/sporthal (lokaal juf Lieke/Paula, juf Manon/Monique/Miriam en
meester Erik)naar binnen en naar buiten. Deze kinderen plaatsen daar ook
hun fiets
De leerlingen uit de groepen 7 en 8 komen door het kleine zijhek, zetten hun
fiets op het grote plein en lopen via hun eigen ingang naar binnen en naar
buiten.
Ouders in de school
Wij willen u uitnodigen om de komende 14 dagen, hiermee starten wij op
dinsdag 31 augustus, een keer samen met u kind een kijkje in de klas te
nemen. Zo weet u ook als ouder in welke klas uw kind zit en hoe de klas eruit
ziet.
Hiervoor willen wij u vragen u aan de volgende afspraken te houden:
- vanaf dinsdag a.s. bent u welkom (maandag dus nog niet!)
- één ouder per leerling
- één keer komen kijken
- niet meer dan 5 ouders in de klas (u kunt dan even wachten of een ander
moment terugkomen.
- de inloop is op de lange dagen tot 15.00 uur, op de korte dagen tot 13.00 uur
- het kan zijn dat de leerkracht op dat moment even niet in de klas is.
Op uitnodiging van de leerkracht bent u welkom in de school. Wilt u een
leerkracht spreken, bel of mail de betreffende leerkracht om een afspraak te
maken. Ook deze afspraken kunnen weer op school plaats vinden.
Start- oudergesprekken
Binnenkort krijgt u een uitnodiging voor het start-ouder-gesprek op school.
Deze zullen gehouden worden in de week van 13 september a.s.
Gym
De gymnastieklessen zullen voor groep 1 t/m
8 weer ook meteen weer starten. Wilt u er
voor zorgen dat uw kind maandag zijn/haar
gymschoenen/gymkleding meeneemt.

Klasbord
Bent u nieuwe ouder bij ons op school, dan
krijgt u een uitnodiging via de mail om
klasbord te kunnen volgen.
TOT MAANDAG!
Met vriendelijke groet,
Namens het team Obs Koningin Beatrix
Jacqueline de Fouw

