CORONA MAATREGELEN
VANAF 30-8-21
Apeldoorn, 27-8-21
Beste ouders,
Voordat de school weer open gaat komende maandag zetten we hierbij op een rij wat onze
maatregelen de komende tijd nog zijn in en rond de school.
We hopen van harte dat komend schooljaar een gewoon jaar kan zijn, waarbij de kinderen gewoon
elke dag naar school kunnen. Tegelijk weten we dat het coronavirus nog steeds iets is om rekening
mee te houden. En dat blijft voorlopig zo.
Bij besmettingen en quarantaines zullen voor school de oordelen en besluiten van de GGD op dat
moment leidend zijn. Het lijkt erop dat het de komende tijd om maatwerk zal gaan, voor de scholen
waar dat nodig is.
De MR heeft positief geadviseerd over dit document.

ALGEMEEN UIT LANDELIJK PROTOCOL:

VOOR EN NA SCHOOLTIJD/BUITEN
➢ Zie de Schoolgids voor aanbevolen aanrijroute.
➢ Bij halen en brengen blijft het dringende verzoek om op het plein afstand te houden en elkaar de
ruimte te geven.

INLOOP
➢ Er is voor alle groepen inloop tussen 8.40-8.50 u, dit geeft ouders ruimte om kinderen bij de twee
locaties te brengen.

➢ Kinderen gaan zelf naar binnen. Dat scheelt veel drukte in de gangen. We merken ook dat we op
die manier vanuit rust de dag kunnen beginnen en elk kind even echt kunnen ‘zien’ bij het
binnenkomen. We hebben de vorig jaar ervaren dat kleuters dit prima kunnen en er lekker
zelfstandig van worden.
➢ Wilt u korte berichtjes voor schooltijd via Parro doorgeven zodat de leerkracht zich kan richten
op het ontvangen van de kinderen?
➢ Tegelijk willen we u natuurlijk wel de ruimte geven om zo nu en dan mee naar binnen te lopen,
dit wisselt voor onder-, midden- en bovenbouw. De 1,5 meter blijft daarbij voorlopig de norm.
Komend schooljaar willen we dat op deze manier doen:
Kleuters
U mag naar keuze 1x per week meekomen naar binnen om uw kind in de klas te komen brengen,
wilt u zelf in de gaten houden dat het niet te druk wordt op het Kleuterplein, in het lokaal en in de
gang?
Groepen 3-4
Tot de herfstvakantie aanhaken bij de kleuters, vanaf de herfstvakantie de lijn volgen van groep
5-8.
Groepen 5-8
Als het voor uw kind goed is als u een keer even mee komt naar binnen, bent u hartelijk welkom.
Wilt u zelf in de gaten houden dat het niet te druk wordt in het lokaal en in de gang?
LET OP: om 8.50 u gaan we beginnen, dus kom niet te laat!!

OPHALEN
➢ Vanaf 15.15 u komen alle groepen naar buiten, groepen 1, 2 en 3 wachten bij hun leerkracht tot
hun ouder in zicht is.
➢ Groepen 4-8 zoeken zelf hun ouders op als ze naar buiten komen of gaan zelf naar huis.
➢ Ouders wachten verspreid op of buiten het plein op hun kind.
➢ De BSO-kinderen gaan zelf naar de BSO, Koalah besluit deze week nog over het ophalen van BSOkinderen bij Blauw.

ONDER SCHOOLTIJD/IN SCHOOL
Belangrijk blijft:
➢ Handen wassen op vaste momenten op de dag.
➢ Niet met je vingers in je mond of aan je gezicht zitten.
➢ Hoesten/niezen in binnenkant elleboog.
En verder:
➢ Aan het einde van de dag maakt elke groep zijn eigen tafels schoon.
➢ Kinderen trakteren voorlopig alleen nog voorverpakte traktaties.
➢ We hebben weer weekvieringen, maar voorlopig nog even niet met ouders.
➢ Volwassenen houden in school de 1,5 meter afstand, kijk uit met drukke plekken zoals in de
keuken. Ouders en externen mogen de school als ze 1,5 meter afstand houden. Zij moeten
handen ontsmetten en klachtenvrij zijn.
➢ Schoolkamp, schoolreisjes en excursies kunnen doorgaan als we de basisregels waarborgen
(volwassenen 1,5 meter afstand + klachtenvrij zijn).

VERKOUDEN, TESTEN EN QUARANTAINE
Om te bepalen of kinderen naar school mogen hanteren we de laatste versie van de beslisboom.
Hiermee kunnen ouders zelf de afweging maken.

Bij besmettingen en quarantaines zal het advies of het besluit GGD leidend zijn.

UIT LANDELIJK PROTOCOL:

