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JAARGANG 2020-2021
Weer naar school!
Na zes warme zomerweken gaan maandag de deuren van onze school weer open. Ik hoop dat u,
ondanks de Corona ongemakken, toch heeft genoten van de vakantie. Wij hebben zojuist op het
plein onze eerste teamvergadering gehad. Het confronteerde ons meteen weer met de beperkingen
die het virus met zich meebrengt en we moesten opnieuw bedenken hoe we bijvoorbeeld
teamtrainingen en oudergesprekken in school vorm moeten geven. Vorige jaar konden veel
activiteiten helaas niet doorgaan. Wij hopen dat we dit jaar samen met de ouderraden weer leuke
evenementen kunnen organiseren die ‘Corona proof’ zijn. Hieronder leest u meer over de
maatregelen die wij nemen in strijd tegen Corona. Zij zijn afgeleid van het landelijke protocol.
De klassen zijn weer uitnodigend schoon, opgeruimd en zijn hier en daar verbouwd. Op alle tafels
liggen naamkaarten en een startpakketje. Wij zijn er klaar voor! Jullie ook?
Wij wensen jullie een heel fijn schooljaar toe!

Hartelijke groet,
Namens het team: John Staps
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Coronamaatregelen
We hanteren nagenoeg dezelfde maatregelen als voor de vakantie:
-

Kinderen hoeven geen afstand te houden
Volwassenen houden 1,5 m afstand
Ouders alleen in school op afspraak
Halen en brengen: Kinderen lopen zelfstandig naar binnen, door dezelfde ingang als voor de
vakantie. Ouders mogen nu echter wel op het plein, maar houden 1,5 m afstand.

Gezondheid
Wanneer kunnen kinderen van groep 1-2 niet naar school en of de kinderopvang?
-

-

Als kinderen contact hebben met iemand met een bevestigde COVID-19 infectie en daarover
zijn geïnformeerd door de GGD.
Als er een volwassene in het gezin van het kind klachten heeft die kunnen wijzen op het
nieuwe coronavirus . Dan moet het kind thuisblijven en is het belangrijk om het kind te laten
testen.
Voor leerlingen in groep 1 of 2 van de basisschool geldt dat zij bij een neusverkoudheid wel
gewoon naar school mogen, behalve als het kind ook koorts heeft

Voor leerlingen vanaf groep 3 geldt dat zij thuisblijven:
-

-

-

bij verkoudheidsklachten of andere klachten die passen bij COVID-19 (neusverkoudheid,
loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging of koorts en/of plotseling verlies van reuk
of smaak);
het kind een volwassen gezinslid heeft met passend bij COVID-19 klachten (koorts en/of
benauwdheid)
Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mogen de kinderen weer naar school
Als iemand in het huishouden van de kinderen POSITIEF getest is voor COVID-19, moeten
kinderen wachten totdat die persoon 24 uur klachtenvrij is en dan 14 extra dagen
thuisblijven.
Voor alle gevallen van twijfel: vraag uw huisarts om advies en overleg met de leerkracht van
uw kind.

Belangrijk: Houd uw kind dus thuis wanneer er sprake is van klachten als hierboven genoemd. Komt
uw kind ondanks deze klachten toch naar school dan zullen wij u bellen met het verzoek uw kind te
komen ophalen. Dit doen we ook wanneer uw kind op school klachten als hierboven ontwikkelt.
Hygiëne
-

-

Op iedere locatie en in iedere groep zijn zeep en papieren handdoekjes voor het handen
wassen. Tevens is er desinfecterende hand gel aanwezig.
Er is extra aandacht voor het schoonmaken van materialen waar personeel en kinderen
gebruik van maken en de plekken die vaak aangeraakt worden. Hiervoor is desinfecterende
spray aanwezig.
Kinderen spelen binnen en buiten zoveel mogelijk met hun eigen groep.
Extra aandacht voor handenwassen.
Het schoonmaakbedrijf zorgt voor dagelijkse, intensieve schoonmaak.
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Kennismakingsgesprekken
In verband met Covid, zal er geen algemene ouderavond zijn. Vanaf de tweede week in september
zullen alle ouders en kinderen vanaf groep 3 worden uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek.
Die vinden buiten- of in school plaats, waarbij we de coronamaatregelen in acht zullen nemen.
U ontvangt nog een uitnodiging met een korte vragenlijst die u thuis met uw kind kunt voorbereiden.
Het is belangrijk dat uw kind begrijpt dat het om hem/haar gaat. Vandaar ook dat uw zoon/dochter
meekomt naar het gesprek.

Ziekmelden
Bij ziekte van uw kind verzoeken wij u dit tijdig (vóór 08.30 u) te melden via de parro app of anders
telefonisch.

Chromebooks / IPads
Vanaf groep 5 zullen leerlingen binnen nu en enkele weken met Chromebooks leren werken. Voor
leerlingen in 1-2 zijn er enkele Ipads in gebruik genomen. Het zal even wennen zijn, maar uiteindelijk
zal het leiden tot een welkome uitbreiding op onze bestaande methoden. Daarnaast gaan we aan de
slag met de landelijke leerlijnen voor Digitale Geletterdheid. Zodra de eerste 90 Chromebooks in
gebruik zijn genomen, zullen ook de overige leerlingen een Chromebook gaan gebruiken.
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Koken, dansen en bootcamp op Centrum
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Workshops Dennis Happé: Patronen tekenen
Dennis gaat op locatie Centrum de workshops ‘Patronen
tekenen’ weer aanbieden. Patronen zie je terug in
bijvoorbeeld kleding. Vormen en kleuren die steeds
worden herhaald. Heel herkenbaar. In de natuur kom je
ook patronen tegen. Bijvoorbeeld in de schubben van een
vis of in de vacht van een jachtluipaard. Maar ook in
planten en bloemen. In drie lessen gaan we werken met
patronen, we tekenen ze en werken ze stap voor stap uit
tot een mooi kunstwerk. In zwart-wit en in kleur.
De hele cursus (3 momenten in september) wordt aangeboden voor 6 euro pp, incl. materiaal,
drinken en iets lekker. Leerlingen van bso Wereld op Centrum mogen kosteloos meedoen maar
moeten zich wel aanmelden bij Jozina of Laura. Aantal deelnemers: Minimaal 7 tot max 10
deelnemers. U kunt u kind voor 14 juli via de mail opgeven bij Yvette Goudriaan: y.goudriaan@dezevensprong.nl Uiteraard kunt u hier ook terecht voor de nodige vragen.
Meer weten over de kunst van Dennis Happé? Kijk op: www.denns.nl

Belangrijke data:
Maandag 31 augustus

EERSTE SCHOOLDAG

10, 17 en 24 september

workshop Patronen tekenen Dennis Happé loc. Centrum

30 september

GAAV! Workshop Koken

5 oktober

GAAV! Workshop Dans

14 oktober

GAAV! Workshop Bootcamp

Vakantierooster 2020-2021
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede Vrijdag/Pasen
Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie

Zaterdag 17-10-2020
Zaterdag 19-12-2020
Zaterdag 20-02-2021
Vrijdag
02-04-2021
Zaterdag 24-04-2021
Donderdag 13-05-2021
Maandag 24-05-2021
Zaterdag 17-07-2021

Studiedagen 2020-2021(de school is dicht)
Donderdag 12 november 2020
Maandag 1 februari 2021
Maandag 1 maart 2021
Woensdag 14 april 2021
Maandag 28 juni 2021
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t/m zondag 25-10-2020
t/m zondag 03-01-2021
t/m zondag 28-02-2021
t/m maandag 05-04-2021
t/m zondag 09-05-2021
t/m zondag 16-05-2021
t/m zondag 29-08-2021

