Vluchtnieuws vrijdag 14 augustus 2020

Beste ouders,
We staan aan het begin van een bijzonder schooljaar. Bijzonder omdat we voor het eerst
allemaal op 1 locatie zitten, we bestaan 25 jaar én we hebben nog steeds te maken met
Corona en de daarbij horende 1,5m-maatschappij. Juist nu, na de vakantie steekt Corona
weer extra de kop op. Daarom zullen we ook nu de regels handhaven. Dat betekent
voorlopig voor u dat u buiten het schoolplein en de school moet blijven. Verderop in het
vluchtnieuws vindt u welke ingang door welke groep gebruikt gaat worden. Voor groep 5
t/m 8 zal er niet heel veel veranderen. Deze kinderen en hun ouders weten nog heel goed
hoe het werkt van voor de vakantie.
Groep 2 t/m 4 krijgt een specifieke ingang toegewezen. De leerkrachten zijn buiten om de
kinderen op te vangen de eerste dagen.
We hebben de afgelopen week heel hard gewerkt om alle dozen uit te pakken en alles op
orde te krijgen. Er zijn ook nu weer twee containers met overbodige spullen weggehaald.
Alles heeft een plekje. We hebben een mooie grote teamkamer. De lokalen zijn gezellig
ingericht .. we kunnen er weer met vol plezier voor gaan.
Juf Rina

Feestelijke opening
Wij hadden zo graag samen met u een feestelijke opening van ons schooljaar en onze school
willen vieren. Helaas gaat een gezamenlijke opening op maandagochtend niet lukken. Ouders
mogen niet op het plein en in de school. Wel worden de kinderen feestelijk onthaald en
krijgen zij ook een feestelijke eerste dag met een hele leuke voorstelling van ‘De
Vuilnismannen. We willen de start van het schooljaar en van ons jubileumjaar niet zomaar
voorbij laten gaan!

Gym

Op maandag 17 augustus zal nog geen gym zijn.
Meester Rendal gaat beginnen met binnen-gym, maar bij goed weer worden
spellessen buiten gegeven. Laat uw kind op de dagen dat het gym heeft, hun gymtas
meenemen met daarin ook dichte schoenen waar evt. buiten mee gegymd kan
worden.
Graag wil ik u nog attenderen dat er verwacht wordt dat de kinderen van groep 5t/m8
zich opfrissen na de gymles d.m.v. een nat washandje. Als er een deodorant wordt
gebruikt is alleen een roller toegestaan (dus geen spuit varianten).
Op dinsdag middag hebben 2 groepen 1/2 gym. Deze middagen zullen de juffen
omwisselen en dit communiceren de juffen met u. Op woensdag hebben alle 1/2
groepen gym in het speellokaal.
Gym rooster 2020/2021

Openingstijden van de school
Onze schooltijden zijn weer als vanouds. Vanaf 8.15uur gaan de deuren open en mogen de
kinderen naar binnen. Om 12.00uur gaan we weer uit. Om 13.00uur gaan de deuren open
voor de middag. Om 15.15uur zijn de kinderen vrij.
Op woensdag zijn de kinderen allemaal om 12.00uur vrij.
TRAKTEREN!
Hoera! Er mag weer worden getrakteerd! Wel willen we u vragen om u te beperken tot
verpakte traktaties. Chips , ijs, verpakt snoep. Fruit mag. Dat kan gewassen of gepeld worden.
Maar geen zelfgemaakte cup-cake of fruitspies.
Weet u niet zeker of uw traktatie kan, overleg dan even met de leerkracht van uw kind.

Juffen in groep 3
Zoals u weet zijn wij een opleidingsschool. Dat houdt in dat er door het jaar heen vaak
stagiaires binnen de school lopen. Dat heeft als groot voordeel dat er altijd een aantal LIOstagiaires willen én kunnen blijven. De juffen Iris, Rebecca, Marloes en Wendy en meester
Jeroen zijn daar de meest recente voorbeelden van. U snapt dat we daar heel blij mee zijn!
Dit jaar liet de verdeling van de studenten via Windesheim wat langer op zich wachten. We
kunnen u nu vertellen dat in groep 3 naast juf Ceciel, juf Felicia op donderdag en vrijdag haar
Lio komt lopen. Dat betekent dat komend jaar haar afstudeerjaar is en zij als volwaardig juf
de groep draait. Juf Jolanda gaat, net als juf Wilma, komend jaar zich richten op het lesgeven
aan kinderen met een anderstalige achtergrond en het begeleiden van kleine groepen.
In groep 3B komt op dinsdag juf Nina het team versterken. Juf Nina is tweedejaars deeltijd
en zal 1 dag in de week stage lopen.

Ventilatie
U heeft in het nieuws vast en zeker het één en ander gehoord over ventilatiesystemen in
scholen. Wij ventileren vooral door ramen en deuren open te zetten. Ons systeem zuigt van
buitenaf frisse lucht aan en blaast oude lucht naar buiten. De gemeente gaat in samenwerking
met Prisma ook nog eens alle scholen langs om de systemen extra te controleren.
Zelf merken we nu we boven één grote teamkamer hebben( er is een muur doorgebroken) en
er meer ramen en deuren tegen elkaar open kunnen worden gezet er ook een betere
luchtdoorstroom is.
****Welke groep door welke ingang.****
Gebruik in/uitgangen voor groep 1/4:
(Perzikstraat 22)
Hoofdingang nr. 22: groep 3 B, groep 4 NM en groep 4 R
Eerste zijdeur: groep 1/2 T, groep 1/2 I
Tweede zijdeur: groep 1/2 J, groep 3 CF
Deur bij de gymzaal aan de achterzijde van de school: groep 1/ 2 SW
De leerkrachten staan maandagochtend op het plein om uw kind op te vangen. Dringend
verzoek aan ouders van groep 1 /4 om zoveel mogelijk langs de uiterste rand van het
rechterplein/ grasveld te blijven en afstand te houden van elkaar. Op deze lek is het niet echt
mogelijk om achter het hek te blijven. Maar graag wel op het gras zo dicht mogelijk bij het
hek.
Wij begrijpen dat het voor u allemaal nieuw is op deze locatie, maar ook hier is het plein voor
én achter de school niet beschikbaar voor ouders. Wij zij er maandag om u op te vangen. Als
we ons allemaal aan de 1,5m regel houden dan komt dat prima in orde.
De ouders van de kleutergroepen krijgen volgende week de mogelijkheid om een kijkje
(ongeveer 5 tot 10 min) in de klas te nemen, na schooltijd op maandag, dinsdag, woensdag,
donderdag of vrijdagmiddag. (na 15.30 uur)
Per keer mogen er 3 ouders naar binnen, dus het kan zijn dat de ouders even op hun beurt
moeten wachten. We verwachten dat u bij binnenkomst uw handen desinfecteert. Voor uw én
onze veiligheid.

Gebruik in/uitgangen voor groep 5/8:
(Perzikstraat 24)
Hoofdingang nr. 24: groep 5E juf Erika( eerste lokaal beneden) en groep 8C juf Cora(zelfde
lokaal boven als vorig jaar)
1e zijdeur: groep 5W juf Wendy ( tweede lokaal beneden) en groep 6 Ha/J juf
Hanneke/meester Jeroen (di) ( zelfde lokaal boven als vorig jaar)
2e zijdeur: groep 6A/J juf Anneke/meester Jeroen en groep 7/8H meester Henk ( beiden
boven)
Pleindeur open ruimte beneden: groep 7M juf Marloes ( beneden aan de achterzijde van de
school)
Kinderen komen zelfstandig binnen. Ouders mogen helaas nog niet op het plein
of mee naar binnen!

Maatregelen voor kinderen, leerkrachten en externen.
Voor de kinderen en de leerkrachten geldt, net als voor de vakantie, dat er zeer regelmatig
handen gewassen worden. De leerkrachten maken hierover afspraken met hun kinderen.
Voor externen en ouders die , op uitnodiging, toch binnen de school komen staat er bij de
ingang een desinfectie-zuil. We verwachten dat daar gebruik van wordt gemaakt!
Kinderen die in een risicogebied op vakantie zijn geweest horen 14 dagen thuis in
quarantaine te blijven. Daar heeft u als ouder het afgelopen half jaar heel goed uw
verantwoording in genomen. Hou dat vol
Leerkrachten die met Coronaverschijnselen zich ziek melden laten zich direct testen. Mocht
uit de tekst blijken dat één van ons Corona heeft dan gaat de school direct dicht. We stappen
dan gedurende de incubatietijd over op thuisonderwijs.
Op dit moment zijn we allemaal gezond hoor!

Bereikbaarheid per telefoon
De Kraanvogel is op dit moment niet goed bereikbaar via
telefoon. Er moet nog het één en ander doorgeschakeld worden
zodat het hele gebouw met één telefoonnummer bereikbaar is.
U kunt ons uiteraard wel via Ouderportaal en mail bereiken.

