1. Nieuwsbrief 21 augustus 2020
Data van belang
24 augustus
7 september
7 september
8 september
8 september

: start nieuwe schooljaar om 8.40u
: informatieavond alle leerlingen vervalt i.v.m. Corona
: algemene ledenvergadering Oudervereniging vervalt i.v.m. Corona
: Wisseldag voor groep 1-8
: studiemiddag; alle leerlingen vrij om 12.35u

Welkom
We hebben een bijzondere maar wel zonnige vakantie achter de rug.
We hopen dat de kinderen het fijn hebben gehad en weer uitgerust aan het
nieuwe schooljaar kunnen beginnen.
Welkom (terug) op De Wissel! Voor velen al een vertrouwde plek maar voor een
aantal kinderen en ouders nog nieuw en onwennig. Alles dat nieuw is, is
spannend. Mochten er zaken onduidelijk zijn, loop gerust even binnen bij de
leerkracht!
Vanwege Corona berichten wij u voor aanvang van het schooljaar komende
maandag over de maatregelen die gelden bij ons op school.
Geen gezamenlijke opening
Onze leerkrachten komen maandag naar buiten om de kinderen te verzamelen
en nemen de kinderen mee als de zoemer gaat. Zij geven dan meteen aan langs
welke deur de kinderen naar binnen gaan.
Gezondheidsklachten: blijf thuis!
Helaas komt het nog altijd voor dat iemand die later besmet blijkt te zijn, heeft
gewerkt of naar school is geweest met klachten. Het is zeer belangrijk dat
iedereen met klachten thuis blijft en zich laat testen. Het gaat om één of meer
van de volgende klachten:
• verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en
•
•
•
•

keelpijn)
hoesten
benauwdheid
plotseling verlies van reuk of smaak
verhoging of koorts boven de 38 graden

Blijf ook thuis als je een huisgenoot hebt met verkoudheidsklachten inclusief
koorts en/of benauwdheid. Het is belangrijk om elkaar aan deze regels te blijven
herinneren.
Uitzondering kinderen in groep 1 en 2
Kinderen uit groep 1 en 2* mogen wél naar school/BSO als
zij alleen neusverkoudheid hebben zonder koorts. Dit geldt niet als zij een
huisgenoot hebben die corona heeft (met een positieve test) of als er binnen het
huishouden van het kind iemand is met koorts en/of benauwdheid.
* Dit geldt voor kinderen tot en met 6 jaar.

Uitzondering kinderen in groep 3 tot en met 8
Kinderen uit groep 3* tot en met 8 mogen wél naar school/BSO als zij klachten
hebben zonder koorts en/of benauwdheid EN zij getest zijn op het coronavirus en
de uitslag negatief is.
* Dit geldt voor kinderen vanaf 7 jaar.
Quarantaine is belangrijk
Wanneer geldt dat voor mij:
• Huisgenoten (kinderen en volwassenen) van een persoon met bewezen

COVID-19 gaan altijd 10 dagen in quarantaine.

• Volwassenen en kinderen die geen huisgenoot, maar wel een nauw contact

zijn van een persoon die positief is getest op corona, blijven ook thuis.
Kinderen van 4 tot en met 12 jaar die een nauw contact zijn, mogen wel
naar school/BSO en/of sporten, op voorwaarde dat zij geen klachten
hebben.
• Volwassenen en kinderen die in landen zijn geweest met een verhoogd
risico, oftewel landen die het label oranje of rood hebben, worden dringend
gevraagd om 10 dagen na aankomst in Nederland in quarantaine te gaan.
Ook hier geldt voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar dat zij wel naar
school/BSO mogen en/of mogen sporten, als zij geen klachten hebben.
Ventilatie
Afgelopen week is de luchtbehandeling uitgezet vanwege recirculatie van de lucht
van binnen. Hiervoor wordt een oplossing gezocht in het uitzetten van bepaalde
kleppen in het systeem zodat alleen lucht van buiten komt. We hopen dat dit op
korte termijn opgelost gaat worden, uiterlijk voor 1 oktober zoals wettelijk
aangegeven. We verversen nu de lucht door het openzetten van ramen en
deuren (zoals in de oudbouw).
Ouders welkom in de school …
De kinderen komen zelf het plein op waarbij ouders buiten de poort blijven tenzij
er contact met de leerkracht noodzakelijk is. Ouders zijn dan weer welkom op
het schoolplein en in de school. De kinderen van groep 1/2 mogen door de ouder
naar de deur van de groep worden gebracht. De nieuwe leerlingen mogen door
de ouders naar de deur worden gebracht waardoor de kinderen naar binnen
moeten. Dit geldt voor de 1e week, daarna gaan de leerlingen zelf op het plein
spelen en/of naar binnen.
Wel blijft enorm belangrijk dat de volwassenen 1,5 meter afstand houden tot
elkaar.
We gaan komende week bespreken hoe we vorm kunnen gaan geven aan de
informatieavond, algemene ledenvergadering van de Oudervereniging. Deze
mogen alleen plaatsvinden op 1,5 meter afstand en dat gaat echt niet binnen de
school. U wordt hierover later geïnformeerd.
Buitenspelen
De kinderen blijven in de ochtend buiten tot 8.40uur en gaan daarna naar hun
eigen klas door de deur zoals voor de vakantie.
Tijdens de pauzes handhaven we de 3 pauzes en gaan er steeds 6 (of 5) groepen
tegelijk naar buiten; 2 groepen op ieder plein.

In de klas
De kinderen nemen hun tas mee in de klas, halen de agenda eruit en de spullen
voor in de klas. Daarna hangen ze hun jas en tas aan de kapstok. Bij het fruit
eten en voor de lunch pakken zij hun tas en hangen die als ze klaar zijn weer
terug aan de kapstok.
Hygiëne
De volgende afspraken blijven ook nu gelden:
- We wassen onze handen 20 seconden lang met water en zeep, daarna
handen goed drogen.
- We wassen onze handen voordat we naar buiten gaan, als we weer binnen
komen, als we onze neus hebben gesnoten, voor het eten en na bezoek aan
de toilet.
- We hoesten en niezen in de binnenkant van onze elleboog.
- We gebruiken papieren zakdoekjes om onze neus te snuiten en gooien deze
daarna weg en wassen onze handen daarna.
- We schudden geen handen en hebben geen ander fysiek contact.
Douchen en tanden poetsen doen we dit jaar niet i.v.m. mogelijke gevolgen
voor coronabesmetting. Omdat er nog heel veel onduidelijk is, staat in de
richtlijnen van de PO-raad aangegeven dat douchen niet mag. Wij hebben zelf
besloten om dan ook het tanden poetsen niet te doen.
Schoolkalender
Via de mail krijgt u hierbij ook de schoolkalender meegestuurd als bijlage. U
ontvangt maandag de papierenversie van de schoolkalender. Op de achterkant
staat de bijlage van de schoolgids. U kunt deze dan een plekje geven “aan de
koelkast” zodat u hem bij de hand heeft.
Verdere informatie kunt u vinden op onze website: www.dewisselsbo.nl

