Nieuwsbrief 1
Start schooljaar
Aanstaande maandag 24 augustus
opent De Pollenhof weer haar deuren.
Hiermee staan aan het begin van het
nieuwe schooljaar en hopen dat we er
met zijn allen, kinderen, ouders/
verzorgers en het team van De
Pollenhof, een goed jaar van zullen
maken. Een jaar waarin samenwerking,
betrokkenheid en begrip centraal staan.
De aangekondigde tentoonstelling vindt
plaats in de Wethouder Michelshof. Om
8.30 uur kunt u alle kunstwerken die
ingeleverd zijn, daar bewonderen.
RIVM maatregelen
Voor u, voor de leerlingen maar ook
voor ons gelden de RIVM maatregelen.
Dit betekent voorafgaand aan het
starten van dit schooljaar aan alle
medewerkers gevraagd is, of men in
een door de overheid aangemerkt
oranje of rood gebied is geweest.
Wij vragen u dan ook uitdrukkelijk
wanneer u net terug bent uit een land
dat op oranje of rood staat, om bij
thuiskomst 10 dagen in quarantaine te
gaan en uw kinderen niet zelf naar
school te brengen. Deze regel geldt ook
voor leerkrachten, daarom zal Wendy
zolang haar woonplaats valt in het
oranje gebied, worden vervangen door
Meggie de Groot.
Leerlingen (t/m 12 jaar) die terugkomen
uit een vakantieland met code oranje of
rood hoeven niet in quarantaine en
komen gewoon naar school.
Zorg op school
Het RIVM geeft aan dat de
gezondheidsrisico’s voor kinderen heel
beperkt zijn. Kinderen in het
basisonderwijs hoeven onderling geen
anderhalve meter afstand te bewaren.
Ook tussen kinderen (tot en met 12 jaar)
en volwassenen hoeft geen anderhalve
meter afstand meer gehouden te
worden. Individuele ondersteuning door
(externe) professionals, bijvoorbeeld
door onderwijsassistentes of
zorgondersteuners, is gewoon mogelijk.
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Ziek
Een leerling met mogelijke
coronaklachten moet thuisblijven en
mag pas weer naar school als hij of zij
24 uur klachtenvrij is. Ook blijf je thuis
als een gezinslid koorts heeft of
benauwd is. Leerlingen van groep 1 en
2 mogen in tegenstelling tot anderen
met een neusverkoudheid wel naar
school, omdat kinderen van deze leeftijd
vaak verkouden zijn.
Wie zich op het coronavirus laat testen,
blijft in afwachting van de uitslag thuis.
Bij een positieve test besluit de GGD op
basis van de omstandigheden of er
extra maatregelen nodig zijn en of er
leerlingen getest moeten worden.
Coronapatiënten gaan zelf direct in
isolatie.
Wanneer er 3 of meer leerlingen met
ziekteverschijnselen in een groep zijn,
melden wij dit bij de GGD en volgen
daarbij de adviezen op die worden
gegeven.
Hygiëne op school
Alle leerlingen moeten regelmatig hun
handen wassen, bijvoorbeeld aan het
begin van de les. Bij de dagelijkse
schoonmaakbeurt ligt de focus op
deurhendels en andere spullen die vaak
worden aangeraakt.
Over de ventilatie van lokalen hebben
de sectororganisaties van scholen op
basis van de RIVM-richtlijnen een
handreiking gemaakt, waarin onder
meer staat dat ruimtes regelmatig
gelucht moeten worden.
Poort
Het brengen en halen van de kinderen
gebeurt ook nu, bij aanvang van het
nieuwe schooljaar, net als voor de
zomervakantie. Let u erop dat u bij het
halen en brengen zelf ook 1,5 meter
afstand houdt t.o.v. elkaar? De straat zal
net als voorheen beperkt toegankelijk
zijn. Voor de verkeersveiligheid maken
wij ook nu gebruik van de dranghekken
aan het begin van de straat en bij de
poort.
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Leerlingen van groep 1 t/m 5 maken
gebruik van de ingangen via het plein.
De leerlingen van groep 6, 7 en 8
maken gebruik van onze hoofdingang
aan de voorzijde. De poort gaat open
om 8.30 uur en 13.00 uur. Na het weg
zetten van de fiets, mogen de kinderen
direct naar binnen. Wanneer om 8.45
uur en om 13.15 uur de bel gaat,
beginnen de lessen en verwachten wij
dat alle kinderen binnen zijn.
Overblijven
Buitenspelen en overblijven gebeurt
alleen met dezelfde groep; kleuters,
kinderen van groep 3,4, 5 en de
kinderen van groep 6,7,8. Kinderen die
dit jaar structureel gebruik maken van
het overblijven moeten voor maandag
opnieuw worden aangemeld bij Elly
Kivits via ellykivits@hotmail.nl Vermeld
de naam van uw kind, groep en de vaste
overblijfdagen.
Ook aan de vrijwilligers van onze TSO is
gevraagd of zij in oranje of rood gebied
zijn geweest. Zij zullen zich houden aan
de richtlijnen die gelden binnen onze
school.
De kinderen krijgen zoals gebruikelijk
gekoelde melk of water aangeboden
tijdens de lunch.
Schoolbezoek
Ouders komen niet in de school en/ of
het plein. Uitzondering hierop is een
oudergesprek op afspraak. Vooraf zal er
worden gevraagd of en mogelijk corona
gerelateerde klachten zijn. Wij geven
geen hand en blijven op 1,5 meter
afstand. Voor onze informatieavond
zullen wij u een alternatief bieden, zodat
u op de hoogte bent van de sfeer in de
groep en het lesprogramma van uw
kind.
Gymlessen
Op maandag en vrijdag hebben de
kinderen van groep 3 t/m 7 gym, groep 8
op maandag en donderdag. Afhankelijk
van het weer wordt er gebruik gemaakt
van de gymzaal of het veldje. Geeft u de
gymspullen op de genoemde dagen
mee?
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Schoolfotograaf
Op woensdag 26 augustus komt de
schoolfotograaf. Dit jaar worden er
individuele foto’s en groepsfoto’s
gemaakt. Wegens de
coronamaatregelen is het niet mogelijk
om ook foto’s te maken van de broertjes
en zusjes.
Jarig
Kinderen die jarig zijn mogen weer
trakteren in hun eigen groep. Vanuit
hygiënisch oogpunt willen wij u vragen
om te zorgen voor een vanuit de winkel
verpakte traktatie. Zoals een zakje
chips, mini reepjes of iets anders. Bij het
vieren van een feestje mag het van ons
even iets minder gezond zijn.
Wanneer uw kind op school gaat
trakteren, is het fijn als de
groepsleerkracht via schoudercom
daarover is geïnformeerd.
Begrip
Wij begrijpen heel goed dat dit niet de
manier is om het nieuwe schooljaar te
starten. Ook wij hadden het graag op
een andere manier gezien, één die weer
enigszins het gevoel zou geven, zoals
het vanouds was. Voorlopig zullen wij
ons richten op verschillende
maatregelen en oplossingen, om zoveel
mogelijk ons vertrouwde programma
door te laten gaan. Wij zijn ons ervan
bewust dat dit soms in een aangepaste
vorm zal moeten. Samen met u houden
we ons aan de regels zodat we het virus
verslaan.

