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SAMEN - VERANTWOORDELIJKHEID - VERTROUWEN - VEILIGHEID
Gestart!
Afgelopen maandag was het zo ver. De eerste schooldag van het nieuwe jaar. Een vrolijk weerzien tussen de
kinderen en ook met de leerkrachten.
Uiteraard was het ook wennen in de nieuwe klassen. Elkaar leren kennen en samen een goede start maken
van een fantastisch jaar. Gelukkig, was het ijs al snel gebroken en was het een goed begin!
De eerste dagen zagen we dat er een aantal kinderen op het onderbouwplein nog moeite hadden met het
afscheid nemen bij het hek en zelf naar de groep toelopen. Daarom zijn er elke dag een aantal collega’s die
bij het hek staan om hierbij te helpen. Ook komende week begeleiden we kinderen hierbij.
Zo kunnen alle ouders/verzorgers meewerken aan de afspraak dat er geen ouders/verzorgers op het
schoolplein komen. Hierdoor blijft het overzichtelijk voor alle kinderen en voorkomen we dat de leerkrachten
op een dag veel contactmomenten hebben. We willen tenslotte allemaal dat ze fit en gezond blijven!
Nu het spontane praatje bij de klassendeur of op het plein niet kan, is het belangrijk om jullie te laten weten
op welke manier jullie informatie krijgen en hoe en wanneer je contact kunt zoeken met de leerkrach of
iemand anders van de school. We hebben daarom de contact mogelijkheden in deze nieuwsbrief op een rij
voor jullie gezet.
We rekenen ook komende week op jullie medewerking om alleen op afspraak in de school of op het
schoolplein te komen. Samen zorgen we ervoor dat het veilig is voor iedereen. Bedankt!
Mede namens alle teamleden,
Carina

Kalender
Week van 31 aug. t/m 4 sept.
Maandag
31 aug.
Dinsdag
1 sept.
MR vergadering
Woensdag
2 sept.
Donderdag
3 sept.
Vrijdag
4 sept.
Alle kleuters vrij

Week van 7 sept. t/m 11 sept.
Maandag
7 sept.
Geen informatieavond
Dinsdag
8 sept.
Geen informatieavond
Woensdag
9 sept.
Donderdag
10 sept.
Vrijdag
11 sept.

Contact tussen ouder(s)/verzorger(s) en school
1. Nieuwsbrief op termijn via Parro
Wekelijks ontvangen jullie een nieuwsbrief van school. Voorheen was dit op donderdag en werd deze
verstuurd door Thea Wilbrink. Nu zij afscheid heeft genomen worden deze nieuwsbrieven op vrijdag
verstuurd. Jullie krijgen deze per mail. Daarnaast gaan we starten met het versturen van de nieuwsbrief via
Parro. Op termijn is dat de enige manier waarop we hem versturen. Het is belangrijk dat alle
ouder(s)/verzorger(s) gekoppeld zijn aan Parro.
2. Contact met de leerkrachten
Bij de start van het schooljaar is het belangrijk dat de leerkrachten kennis maken met de ouders/verzorgers
en uiteraard geldt dit ook andersom. Door de coronamaatregelen is het niet mogelijk om spontaan binnen
te lopen. Indien er dringende zaken kunt u contact met de leerkracht voor het maken van een afspraak. Het
makkelijkst is om dit via Parro te doen.
De geplande kennismakingsgesprekken kunnen, indien de situatie ongewijzigd blijft in de meeste gevallen op
school plaats vinden. Hierbij wordt uiteraard de afstand tot elkaar gewaarborgd. Daarnaast worden er vooraf
vragen gesteld omtrent corona.
3. Informatieavond
De informatieavond in de groepen doen we in een andere vorm. Het is namelijk niet mogelijk om met een
groep volwassen in een lokaal samen te komen en anderhalve meter afstand te bewaren.
Om jullie te informeren over de ontwikkelingen in de school en ook de specifieke informatie te geven over
de groep waar jullie kind in zit, sturen we jullie in de week van 7 september een presentatie. Over hoe we dit
praktisch organiseren lezen jullie in de volgende nieuwsbrief meer.

Corona-maatregelen
Hieronder zien jullie een herhaling van de corona maatregelen. Er zijn een aantal onderwerpen toegevoegd
en aangevuld. De wijzigingen zijn schuin gedrukt. Daarnaast is er een stukje over ventilatie in het gebouw
toegevoegd.
Algemene regels:
1. Alle leerlingen gaan volledig naar school.
2. Tussen leerlingen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden.
3. Tussen alle volwassenen moet onderling 1,5 meter afstand bewaard worden.
4. De school zorgt ervoor dat leerlingen vaak hun handen wassen en goede schoonmaak in het gebouw.
5. Na school gaat iedereen direct naar huis of de BSO.
6. De algemene hygiëne maatregelen worden strikt toegepast:
 Iedereen wast goed zijn/haar handen en meerdere keren per dag voor ten minste 20 seconden.
 Er worden geen handen geschud.
 Hoesten/niezen in de elleboog.
 Niet aan je gezicht zitten.
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Wanneer blijft een kind thuis?
Een kind blijft thuis van school, als hij/zij:







corona of corona gerelateerde klachten heeft;
kinderen uit groep 1 en 2 die neusverkouden zijn, mogen wel naar school;
getest is en nog wacht op de uitslag;
huisgenoot is van iemand met coronaklachten waarbij er sprake is van benauwdheid en/of koorts,
die wacht op de uitslag van een test. Indien er alleen sprake is van verkoudheid kan het kind naar
school;
huisgenoot is van iemand met corona.

Als een kind op school klachten ontwikkeld, wordt een ouder/verzorger gebeld en gaat het kind direct naar
huis. Indien er sprake lijkt van koorts/benauwdheid gaan ook broertjes/zusjes naar huis.
Quarantainemaatregelen na terugkomst uit oranje en rode gebieden.
 Kinderen van 4 t/m 12 jaar hoeven niet in quarantaine en mogen dus wél naar school en sport.
Activiteiten in en rondom de school.
 Kinderen mogen ook in contact komen met leerlingen uit andere groepen. Dat betekent dat we
gemengd buiten spelen en ook andere groepsdoorbroken activiteiten mogelijk zijn.
 De gymlessen worden bij goed weer buiten gegeven en bij minder goed weer binnen.
Ventilatie in het Noorderlicht.
Het ventileren van gebouwen is van belang om verspreiding van het virus te voorkomen. De ventilatie in
het Noorderlicht is gecheckt en op orde. Dat wil zeggen dat het ruim binnen de normen van de overheid
valt en ook goed onderhouden is.
Naast de mechanische ventilatie is er aandacht voor frisse lucht in de lokalen. Meerdere keren op een dag
worden ramen en deuren tegen elkaar open gezet, zodat er gelucht wordt.
Bezoekers en triage
Alle medewerkers en bezoekers van het gebouw wordt gevraagd om:
-

Bij binnenkomst de handen te desinfecteren, dit staat in de hal van centrale ingang.
Anderhalve meter afstand te houden tot volwassen
Rechts te houden in de gangen, zodat anderhalve meter gewaarborgd kan blijven.
De hygiënemaatregelen, handen wassen, niezen in de elleboog, geen handen schudden, toe te
passen.

Alle bezoekers aan de Paulusschool:
-

-

Vullen bij binnenkomst een vragenlijst in. Deze vragenlijst is bedoeld om:
o Bij contactonderzoek te weten wie er de school bezocht heeft;
o Vragen te stellen over corona, zodat we weten dat het veilig is om in gesprek te gaan.
Nemen dit lijstje mee naar hun degene waarmee ze een afspraak hebben. Deze lijstjes worden na 2
weken vernietigd.
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Luizenzakken
Wanneer je een nieuwe luizenzak nodig hebt, kun je een enveloppe met daarin 3,50 afgeven aan de
leerkracht. Noteer op deze enveloppe de naam van het kind, naam van de leerkracht en de groep op. De
leerkrachten stopen deze enveloppes in de oranje brief van de OR in de centrale hal. Minimaal één keer in
de 3 weken wordt deze brievenbus geleegd. Via de leerkracht krijgt het kind dan de luizenzak.

Oproep klassenouders
Beste ouder(s),
Aan het begin van het schooljaar hangt de ouderraad inschrijflijsten op, waarop je je kunt inschrijven om
klassenouder te worden van de klas van je zoon/dochter.
Echter vanwege de corona maatregelen is dat dit jaar niet mogelijk, omdat ouders niet het schoolgebouw
in mogen. Daarom organiseren we het dit schooljaar op een andere manier:
Om je op te geven kun je tot en met 3 september een mail sturen naar: maykekuijpers84@hotmail.com
In deze mail zet je:
 de voor- en achternaam van je kind
 groep van je kind
 je emailadres
 bij inschrijven voor meerdere kinderen, gaat je 1e voorkeur aangeven.
Is je mail niet volledig, dan kan je inschrijving niet in behandeling genomen worden.
Nadat de loting heeft plaats gevonden, krijgen de leerkrachten een mail wie de klassenouders van hun
groep geworden zijn. Zij laten dit dan weten aan de desbetreffende klassenouders.
Graag zien we jullie reacties tegemoet!
Groetjes van de ouderraad.
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