Beste ouder(s) en/of verzorger(s),
Nog een paar dagen en dan begint voor u de ‘meivakantie’. Niet echt natuurlijk, maar ik kan me
voorstellen dat het zo voelt, als uw kinderen in ieder geval elke dag even onder de hoede zijn van
school. Het team heeft de afgelopen twee weken die rust genomen. Vandaag kwamen we bij elkaar om
de bijzondere tijd met elkaar door te nemen en de puntjes op de i te zetten voor de komende weken. Ik
kan u zeggen dat iedereen echt heel veel zin heeft om de kinderen weer te mogen ontvangen.
Om de start goed te kunnen maken, wil ik deze update gebruiken om nog wat laatste dingen met u door
te nemen.
We hanteren een eenrichtings systeem bij het hek van de school. De richting is van de
veilingweg naar de kerk. De voetpaden zijn smal en we willen u daarom verzoeken om niet tegen
de stroom in te lopen.
Natuurlijk is het verzoek om anderhalve meter afstand te houden van elkaar bij het wegbrengen
van de kinderen.
De leerlingen worden bij het hek opgevangen door enkele leerkrachten. De kinderen die zelf
naar de klas kunnen lopen, doen dat alleen. De kinderen die dat nog een beetje eng vinden,
helpen we.
Als u vanaf de Dijkstraat komt, lopen de kinderen zelfstandig naar de school. Er zijn op dit
moment helaas geen ouders toegestaan op de speelplaats en in het gebouw.
We willen u vragen om niet te blijven kletsen bij het hek, zodat de inloop vlot verloopt.
Bij het ophalen van de kinderen, verspreidt u zich over de parkeerplaats en de veilingweg
(graag anderhalve meter afstand), met voldoende loopruimte om naar huis te kunnen.
Kinderen die jarig zijn geweest, kunnen omwille van de hygiëne helaas nu niet trakteren op
school. We zullen op een andere manier voldoende aandacht besteden aan de verjaardag van
uw kind.
Er worden tot nader order geen gymlessen gegeven.
Op school maken we met de kinderen duidelijke afspraken over de hygiëne en het gebruik en
schoonmaken van materialen.
Op school zijn alle leerkrachten van een bouw verantwoordelijk voor de begeleiding van en de
instructie aan de kinderen. We proberen de kinderen zoveel mogelijk door hun eigen leerkracht
begeleid te laten worden, maar dat zal niet altijd mogelijk zijn. We zijn samen verantwoordelijk en
doen het met elkaar.
Er worden helaas geen andere mensen toegelaten tot het gebouw, dan de leerkrachten en de
begeleiders van Kwest. Zij zijn dus naast de begeleiding van de kinderen en de opvang van de
kinderen ook verantwoordelijk voor de schoonmaak van het gebouw.
Alle activiteiten (uitstapjes, bezoekjes, etc.) gaan tot nader order niet door. Als we nieuwe
richtlijnen krijgen, dan zullen we ons aanbod hierop aanpassen. We berichten u hierover als we
zelf duidelijkheid hebben.
Nogmaals we hebben er veel zin in, om iedereen weer te kunnen zien en gaan er het allerbeste van
maken. Bedankt voor uw begrip, dat we als school niet kunnen ingaan op individuele wensen. We gaan
ervan uit dat deze manier van lesgeven een tijdelijke oplossing is en we hopen snel tot volledig
onderwijs over te kunnen gaan. Geniet van het weekend en tot maandag.
Met vriendelijke groet,
Wilco Kannekens
directeur BS ‘t Startblok

