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’t Kuierjournaal
15e jaargang no. 1: 14-08-20

Een nieuw schooljaar…
We hopen dat u ondanks de corona
‘beperkingen’ heeft kunnen genieten van
een fijne vakantie.
Maandag starten we weer met een nieuw
schooljaar. We vinden deze start wel een
beetje spannend. Het coronavirus is nog
steeds onder ons en het aantal
besmettingen neemt weer toe. Ook in
Twente. Hopelijk blijven we allemaal
gezond en kunnen we er een goed
schooljaar van maken. Daarvoor is het in
ieder geval belangrijk de coronamaatregelen zo goed mogelijk op te
volgen. Hieronder geven wij u (nogmaals)
een overzicht van alle regels en afspraken
die wij op school hanteren om de kans op
besmetting te minimaliseren. Graag uw
aandacht hiervoor!

Organisatie
Groep 1 en 2
Daar waar mogelijk willen wij u vragen uw
kind(eren) met de fiets naar school te
brengen.

De parkeerruimte is beperkt, ook al
omdat u geen gebruik kunt maken van de
kiss & ride zone. Kinderen die met de
fiets komen, kunnen hun fiets stallen in
één van de eerste vakken rechts naast de
school.
Vanaf 8.20 uur staan de leerkrachten
wederom voor school op een vaste plek
om uw kind(eren) op te vangen:
*groep 1a/2a staat op de hoek rechts
naast het logo
*groep 1b staat voor het raam van groep
1c
*groep 1c staat bij het raam van de
kinderopvang
*groep 2b staat onder het Klim-Op logo,
dichtbij de hoofdingang;
Wanneer uw kind zich bij de leerkracht
heeft gevoegd, wordt u verzocht niet te
blijven wachten totdat de kinderen naar
binnen gaan, zodat u ook de 1,5 m regel
kunt toepassen. Om uiterlijk 8.30 uur
gaan de kinderen met de leerkracht naar
binnen. De deur gaat dan ook dicht.
Mocht u door omstandigheden uw kind
later naar school brengen, dan kunt u
aanbellen. Uw kind wordt dan door de
conciërge naar zijn of haar groep
gebracht. Aan het einde van de dag kunt
u uw kind weer ophalen voor school. De
kinderen verzamelen zich weer in de
desbetreffende vakken.
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Groep 3 t/m 8
Daar waar mogelijk zouden we het prettig vinden als kinderen zoveel mogelijk zelfstandig
naar school komen. Kinderen die toch worden gebracht, graag afscheid nemen bij het hek.
Auto’s en fietsers kunnen geen gebruik maken van de kiss & ride zone. Kinderen die dichtbij
school wonen, verzoeken we lopend naar school te komen. De kinderen van de groepen 6
t/m 8 die met de fiets komen, mogen deze stallen rechts naast school. De eerste drie vakken
zijn voor de kinderen van groep 1 en 2. De kinderen van de groepen 3 t/m 5 plaatsen hun
fietsen op de speelplaats voor de ruimte van de kinderopvang. De groepen 5, 6 en 7 maken
gebruik van de linker ingang aan de achterkant (ingang dichtbij fietsenstalling) en de groepen
3, 4 en 8 komen binnen en verlaten de school via de rechterdeur aan de achterkant (deur
dichtbij speelplaats onderbouw).
De kinderen zijn welkom tussen 8.20 en 8.30 uur. Zij blijven niet op de speelplaats, maar gaan
direct naar binnen.
Hygiëne
De al bekende hygiënemaatregelen blijven onverminderd van kracht. Dat betekent dat u uw
kind(eren) thuis voor het naar school gaat de handen laat wassen met water en zeep.
Daarnaast geldt:
*handen wassen op school: begin van de schooldag, na een pauze en na toiletbezoek
*gebruik van papieren handdoekjes
*er worden geen handen geschud
*hoesten en niezen in de elleboog
Ingepakte traktaties zijn (weer) toegestaan en we maken ook weer gebruik van de
verschillende bakken en koelkasten voor eten en drinken. Voor verdere informatie verwijzen
u graag naar ons informatieboekje (blz. 15 e.v.)
1,5 meter afstand
*kinderen onder de 12 jaar hoeven onderling niet de 1,5 meter afstand in acht te nemen
*kinderen onder de 12 jaar en volwassenen hoeven niet de 1,5 meter afstand in acht te
nemen
*volwassenen houden onderling 1,5 meter afstand van elkaar

Gezondheidsklachten
Leerlingen met verkoudheidsklachten, keelpijn, benauwdheid en/of koorts (38 graden),
mogen niet naar school. Het advies is om uw kind met bovenstaande klachten z.s.m. te laten
testen. Leerlingen van groep 1 en 2 die verkouden zijn en geen koorts hebben, mogen naar
school.
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Wanneer een leerling gedurende de dag
gezondheidsklachten ontwikkelt, wordt
gevraagd uw kind op te halen. Ook hierbij
zijn leerlingen uit groep 1 en 2 met alleen
verkoudheidsklachten een uitzondering.
Leerkrachten met klachten, passend bij
het coronavirus, komen niet naar school
om te werken. Zij zijn verplicht om zich
z.s.m. te laten testen. In de periode van
afwezigheid proberen wij voor vervanging
te zorgen. Echter wanneer deze
vervanging niet voor handen is, kan het
betekenen dat helaas een groep kinderen
voor één of meerdere dagen thuis moet
blijven.
Ventilatie
De afgelopen dagen is er veel gesproken
over de ontoereikende ventilatie in
scholen in het kader van de verspreiding
van het coronavirus. Wij volgen
nauwlettend de ontwikkelingen in deze.
Vooralsnog voldoet ons ventilatiesysteem
aan gestelde normen en zullen we ook
veelvuldig ventileren middels openzetten
van ramen en deuren.
Gymles en muziekles
Met ingang van het nieuwe schooljaar is
het weer toegestaan gymlessen te geven.
De groepen 3 t/m 8 gaan hiervoor elke
dinsdag en donderdag naar sporthal de
Reggehal. Muziekles met zang is gelukkig
ook weer toegestaan.

Ouders en externe relaties in de school
Helaas zijn ouders en externe relaties niet
welkom in school, behalve wanneer zij
een afspraak hebben gemaakt en de
directeur toestemming heeft gegeven.
Daarnaast moet de onderlinge afstand
van 1,5 meter gewaarborgd worden en
hebben de bezoekers geen
gezondheidsklachten (zie hierboven). Bij
binnenkomst worden de bezoekers
gevraagd hun handen te desinfecteren.

Binnen bovenstaande voorwaarden
maken we een uitzondering voor de
biebouders. Zij zijn op woensdag en
vrijdag welkom.
Ouders die zijn ingedeeld om tussen de
middag te helpen bij de
onderbouwgroepen, hoeven voorlopig
alleen maar te assisteren bij het buiten
spelen en verwachten wij derhalve om
12.45 uur op de speelplaats.
Ateliers worden georganiseerd zonder de
hulp van ouders en met betrekking tot de
luizencontrole verwachten we dat ouders
hun kind(eren) regelmatig zelf
controleren (meer informatie hierover op
de volgende bladzijde).
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Het Klim-Op theater is voorlopig ook zonder de aanwezigheid van ouders. De kinderen treden
nog wel twee keer op, omdat de kinderen die toekijken ook worden verdeeld over twee
gelijkwaardige groepen.
De klassenavond komt helaas ook te vervallen. De informatie krijgt u op papier en we hebben
de contactavonden vervroegd naar 29 en 30 september en 1 oktober. Op deze manier is er in
ieder geval met elke ouder nog voor de herfstvakantie een contactmoment. Lopende het
schooljaar bestaat de mogelijkheid dat we toch voor specifieke groepen een klassenavond
organiseren. Hierbij denken wij bijvoorbeeld aan groep 8 (voorbereiding voortgezet
onderwijs, CITO eindtoets, speciale activiteiten).

Hoofdluiscontrole
Normaliter beginnen we na de zomervakantie met een hoofdluiscontrole bij de kinderen.
Zoals u in bovenstaande informatie heeft kunnen lezen willen we het aantal ouders in school
zoveel mogelijk beperken en kunt u alleen op afspraak de school binnenkomen. Dit betekent
dat we de komende tijd helaas dus geen gebruik kunnen maken van de service van onze
luizenpluizers.
Wanneer er niet regelmatig gecontroleerd wordt op hoofdluis kan dit een hardnekkig
probleem worden. Uiteraard willen we dat proberen te voorkomen. Dat betekent dat we van
u als ouders vragen de komende tijd uw kind(eren) zelf te controleren op hoofdluis. Wij
realiseren ons dat het misschien best lastig is om neten te herkennen. Wij verduidelijken dit
graag met onderstaande afbeelding van de site van het RIVM.

Afbeelding: neten in verschillende stadia. Links gevuld, uitkomend, tot rechts leeg. De kleur
van de neten verandert: van donkerder bij gevuld tot doorzichtiger bij leeg, en afhankelijk van
de weerkaatsende haarkleur.
Om te zorgen dat hoofdluis geen hardnekkig probleem wordt, is het belangrijk om regelmatig
te controleren op hoofdluis. Dan worden de luizen in een vroeg stadium ontdekt en is de
behandeling eenvoudiger. Grijp dan ook meteen in als u hoofdluis ontdekt. De beste aanpak
is twee weken lang elke dag uitgebreid de haren kammen met een fijntandige kam.
In deze instructiefilm (bron: RIVM) kunt u zien hoe u het beste kunt controleren en
behandelen.
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Wat te doen als u hoofdluis of neten heeft ontdekt bij uw kind(eren)?
Wij vragen u om dit per email door te geven aan de leerkracht(en) van uw kind(eren) en uw
kind(eren). De leerkrachten kunnen dan een bericht op Klasbord plaatsen om andere ouders en
verzorgers in te lichten. Mochten er meerdere kinderen in dezelfde groep hoofdluis hebben,
dan kan de werkgroep luizencontrole op afspraak worden ingeschakeld om
een extra controle uit te voeren in de desbetreffende groep.
Uiteraard verwachten wij van u dat u het hele gezin behandelt volgens de manier, zoals in de
instructiefilm is weergegeven.
Mocht u vragen hebben, dan kunt u uiteraard mailen met de groepsleerkracht.
Wij hopen u op deze manier voldoende te hebben ingelicht en uiteraard het schooljaar luisvrij
te kunnen beginnen!
We beseffen enerzijds dat al deze maatregelen soms lastig en veelal niet leuk zijn voor u en uw
kind(eren). Anderzijds hopen we met deze maateregelen het coronavirus beheersbaar te
houden. Dit zal van iedereen vragen om deze maatregelen ook daadwerkelijk in acht te nemen.
We vertrouwen echer op uw medewerking en wensen u samen met uw kind(eren) een prettig
en gezond schooljaar toe!

In de zevende hemel…
Op 31 juli is geboren Vigo Heuten. Broertje van Elize (4b) en Dinthe
(2b), zoon van Jurgen en Linda. Van harte gefeliciteerd! Veel geluk
samen met en voor Vigo.

Groot geluk kan heel klein zijn
Op 4 augustus is Sil van Aalst geboren. Proficiat Benthe (2b), Rune, Paul & Ellen. We
wensen hun samen een mooie toekomst!

Het volgende Kuierjournaal verschijnt op vrijdag 28 augustus
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