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Start nieuwe schooljaar
Opening schooljaar maandag a.s.
Hopelijk heeft u samen met uw kinderen, ondanks de beperktere mogelijkheden door corona, een
fijne vakantie gehad. Aan het weer heeft het zeker niet gelegen want de zon scheen volop!
Ook zagen wij onze kinderen deze week genieten van kidstown!
Het team is na zes weken vakantie klaar voor de start!
We hebben er veel zin in en verwachten de kinderen maandag op school.
De komende periode zullen we ons ook aan de richtlijnen van het RIVM moeten houden met
betrekking tot Corona. Voor u als ouder en voor de kinderen is het volgende belangrijk om te
weten:
- Kinderen van groep 3-8 blijven thuis bij klachten (verkoudheidsklachten, hoesten,
benauwdheid, verhoging en koorts).
- Tussen leerlingen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden.
- Tussen alle volwassenen moet onderling 1,5 meter afstand bewaard worden.
- Om de 1,5 meter afstand te kunnen garanderen, blijft het brengen en ophalen van de
kinderen hetzelfde, dus aan de poort. Voor ouders van kinderen die nieuw instromen na de
zomervakantie maken we een uitzondering.
- Na schooltijd gaat iedereen naar huis of naar de BSO.
- De school zorgt ervoor dat leerlingen vaak hun handen wassen.
- De schoonmaak blijft intensief.
- Oudergesprekken vinden zo veel mogelijk digitaal plaats. Indien noodzakelijk kunt u in
overleg met de leerkracht een afspraak na schooltijd maken.
- Uitstapjes, de schoolreis en de schoolfotograaf plannen we niet in, in afwachting van de
ontwikkelingen met betrekking tot Corona.

-

Normaal gesproken wordt er na iedere vakantie een luizencontrole uitgevoerd. Dit kan nu
niet plaatsvinden op school. Wij vragen u om zelf thuis de controle uit te voeren. Als u
twijfelt of het lastig vindt hoofdluis te herkennen neem dan even contact op met de
school zodat we op school kunnen controleren.

Daarnaast blijven de hygiënemaatregelen van het RIVM van kracht. Het is van belang dat die
worden nageleefd.
Dit betekent dat wij iedere bezoeker (op afspraak) in school vragen naar mogelijke
gezondheidsklachten en dat we alle bezoekers (ook ouders) registreren. Wij houden natuurlijk
ook goed in de gaten of er mogelijke meldingen zijn van corona en nemen zo nodig extra
maatregelen.
Ventilatie:
De ventilatie op scholen is afgelopen weken veel in het nieuws geweest. Wij hebben daarover
adviezen gekregen van het RIVM. Kort samengevat zijn de belangrijkste adviezen:
- De ventilatie van ruimten moet voldoen aan het niveau van het Bouwbesluit.
- Zorg voor het regelmatig luchten van klaslokalen en andere ruimten. Doe dit in ieder geval
tijdens de pauzes en voor, tussen en na schooltijd. Dit kan bijvoorbeeld door gedurende 10
tot 15 minuten ramen en deuren tegen elkaar open te zetten. Let er op dat er tijdens het
luchten zo min mogelijk mensen in het lokaal aanwezig zijn.
- Voorkom recirculatie binnen een ruimte en luchtstromen van persoon naar persoon (door
bijvoorbeeld ventilatoren en mobiele airco’s).
De Octopus is voor de vakantie bezocht door een deskundige op het gebied van ventilatie. De
school voldoet aan het niveau van het bouwbesluit. Leerkrachten zullen voor schooltijd en in de
pauzes extra ventileren door ramen en deuren open te zetten.
De Octopus is in de zomervakantie extra goed schoongemaakt en waar nodig ontsmet. De
ventilatieroosters zijn doorgespoten.
Daarnaast hebben we een zgn. stoplichtkastje aangeschaft zodat we zelf het CO2 gehalte
kunnen monitoren. Als het CO2 gehalte te hoog wordt moet er beter geventileerd worden.
Daarmee voorkomen we ook actief dat het virus wordt verspreid.
Legionella
Op school zijn de leidingen afgelopen week goed doorgespoeld om ervoor te zorgen dat de
legionellabacterie geen kans heeft.
Quarantaine bij terugkomst uit landen of regio’s met een oranje of rood reisadvies
Het wordt iedereen afgeraden om op vakantie te gaan in landen met een oranje reisadvies en
voor rode landen geldt een negatief reisadvies. De tien dagen thuisquarantaine die geldt na een
verblijf in een land met een oranje of rood reisadvies vanwege het coronavirus richt zich op
ouders/verzorgers, leraren en onderwijspersoneel en kinderen van boven de 12 jaar. Zij dienen
thuis te blijven en kunnen daarom niet op school of op het schoolplein komen. Kinderen van 4 tot
en met 12 jaar mogen wel naar school komen en aan kinderopvang/sportactiviteiten deelnemen,
tenzij zij gezondheidsklachten hebben. Mocht u terug zijn gekomen uit een vakantiegebied waar
code rood of oranje was, neem dan contact op met Paula Breuer of Bjorn Cornelissen om verdere
afspraken te maken.

Binnenkomst unit 1 en unit 2
Unit 1
De leerkrachten van groep 1-2 ontvangen de
kinderen, net als voor de vakantie, op het
schoolplein.
De kinderen van groep 3-4 kunnen vanaf maandag
weer gewoon om 08.20u door de onderbouwingang
zelfstandig naar binnen komen.
Unit 2
De kinderen van unit 2 (groep 5 t/m 8) gebruiken
de ingang op het bovenbouwplein als vanouds. Ook
voor hen gaat de deur om 08.20u open en kunnen ze zelf rustig naar binnen komen.
De fietsen kunnen weer in de fietsenstalling geplaatst worden. Ouders en kinderen die met de
fiets komen kunnen bij de fietsenstalling afscheid nemen van hun kind. Kinderen kunnen dan via
het plein naar hun eigen ingang.
De kinderen van Unit 1 en Unit 2 hebben nog wel gescheiden pauzes.

Parro
Korte lijntjes in de communicatie tussen ouders en leerkrachten zijn voor beide partijen prettig.
Daarom gaan wij vanaf dit schooljaar met alle ouders en leerkrachten gebruik maken van de
communicatieapp Parro. Met deze AVG-proof communicatie app willen we de communicatie
versterken en de ouderbetrokkenheid vergroten.
Werken met Parro biedt veel mogelijkheden:
Altijd op de hoogte
Het wordt voor de leerkracht makkelijk u op de hoogte te houden. De berichten
komen direct aan én kunt u, in tegenstelling tot briefjes en mailtjes, niet
kwijtraken!
Bekijk de leukste momenten van uw kind
De leerkracht kan (bijvoorbeeld) tijdens het schoolreisje heel eenvoudig de
leukste foto’s met u delen via de klasbord functie. Geniet mee van de leukste
avonturen van uw kind.
Direct contact met onze school
De leerkracht heeft hiermee één plek in handen om met u (privé) en met alle
andere ouders te communiceren. Wij kunnen via Parro direct contact hebben.
Oudergesprekken en ouderhulp kunnen wij eenvoudig samen plannen en regelen.
Veilig en privé
Foto’s worden veilig gedeeld binnen onze eigen schoolomgeving. Via Parro kunt u
aangeven waar foto’s van uw kind gedeeld mogen worden.
Parro heeft dus ook een klasbordfunctie. Deze gaan we voor de groepen gebruiken.
Wilt u deze app alvast op uw telefoon zetten? Dat kan via de Appstore (IOS) of Playstore
(Android). Zoek op Parro. Volgende week zullen wij u een koppelcode sturen via de mail.

Wilt u Parro op de computer gebruiken? Heeft u geen mail of wilt u de app niet installeren? U
kunt berichten ook via de mail ontvangen. U kunt op deze manier via de computer toch aan alle
communicatie meedoen. Ga hiervoor naar https://talk.parro.com. Kies voor ‘nieuw parro-account
aanmaken als ouder’ en voer uw koppelcode in. Lukt het niet? Neem dan
even contact op met de school. Wij helpen graag!
Meer weten? Lees dan verder op www.parro.com/ouders

Gymrooster
Vanaf volgende week gaan we gymmen in De Horst.
Hieronder vindt u het gymrooster.
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