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Extra
Basisscholen weer open op 8 juni

Beste ouder(s) / verzorger(s).
Zoals in de vorige Nieuwsroos vermeld gaan alle basisschool leerlingen a.s. maandag weer volledig naar
school.
Het was goed nieuws afgelopen dinsdag dat kinderen het Corona virus nauwelijks verspreiden.
Wel moeten we nog een aantal maatregelen in acht nemen.
Hiervoor hebben alle scholen een protocol ontvangen.
De meest belangrijke zaken heb ik hieronder voor u op een rij gezet.
1. Alle leerlingen gaan vanaf 8 juni 2020 volledig naar school.
2. Tussen leerlingen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden.
De richtlijnen van het RIVM worden nageleefd (hoesten/niezen in elle boog, geen handen schudden,
vaak handen wassen, bij lichte verkoudheid / hoesten / niezen thuis blijven)
3. Tussen personeelsleden en leerling moet zoveel mogelijk 1,5 meter afstand bewaard worden.
4. Tussen personeelsleden onderling moet 1,5 meter afstand bewaard worden, tenzij nabij contact voor
de werkzaamheden noodzakelijk is.
5. Ouder(s)/verzorger(s) komen niet op het schoolplein of in de school.
Voor onze school verandert er dus niets t.o.v. het huidige halen en brengen.
Ouders van leerlingen van groep 1 en 2 mogen wel, via de aangegeven looproute, naar de schooldeur
lopen. Juf Els vangt de kinderen daar op.
6. De school zorgt ervoor dat leerlingen vaak hun handen wassen.
7. Buitenspelen gebeurt bij voorkeur alleen met dezelfde groep of klas.
We gaan hiervoor ons pauzerooster aanpassen. We zorgen ervoor dat de kinderen zoveel mogelijk met
alleen de eigen klasgenoten buiten spelen op een bepaald gedeelte van het plein.
8. Na school gaat iedereen direct naar huis of de BSO.

Het muziekonderwijs in groep 4 (blokfluiten) kan weer doorgaan. De kinderen van groep 4 krijgen les
op de vrijdag met ingang van 12 juni.
We zijn nog in overleg over het schoolkamp.
Het schoolkamp mag alleen doorgaan onder bepaalde voorwaarden. De leerkrachten van groep 8 zijn
druk aan het bekijken hoe we dit vorm kunnen geven.
De ouderraad is ook in overleg over de afsluiting van het schooljaar. Samen willen het schooljaar graag
leuk afsluiten, maar moeten ons wel houden aan allerlei richtlijnen. (Nu mogen er bijvoorbeeld nog
geen ouders op het plein en helemaal niet in de school). Dit vergt voorbereiding en afstemming, maar
we doen ons best! Gelukkig duurt het nog even voor de zomervakantie begint.
Omdat fysiek contact met ouders nog niet is toegestaan, is het soms lastig om iets met een leerkracht
te bespreken. Via de telefoon/mail/app/beeldbellen kan dit natuurlijk ook, maar soms wil je elkaar
gewoon even zien.
U kunt in zo’n geval altijd even een afspraak maken buiten het schoolplein.
Indien u dit wenst kunt u het volledige protocol opgestuurd krijgen. Stuur hiervoor een mail naar:
info@rozengaardsweide.nl
Vragen? We horen het graag!
Met vriendelijke groeten, mede namens het team,
Tineke Kolkman.
Directeur OBS Rozengaardsweide.
NB: Denkt u nog aan het invullen van de ouder-tevredenheid-vragenlijst?
U heeft hierover een mail ontvangen op 18 mei j.l. op het mailadres van één van de ouders.
De vragenlijst is nog tot 9 juni in te vullen.

