Onderwerp:

Heropening februari 2021

Datum:

04-02-2021

Beste ouders/verzorgers,

Goed nieuws, want de scholen mogen weer open. Wel zijn er allerlei regels waar we ons aan
moeten houden. Ook uw hulp hebben we daarbij nodig. De regels komen van het ministerie,
het RIVM en ons bestuur.

Belangrijke regels:
-

Is uw kind verkouden, heeft het koorts, hoest uw het of is het benauwd? Houd uw kind
dan thuis!

-

Is een leerling of leerkracht positief getest, dan moet de hele klas 5 of 10 dagen in
quarantaine. We proberen dan online onderwijs aan te bieden.

-

Is de leerkracht ziek of moet zich laten testen, dan blijven de kinderen thuis. Er is geen
inval beschikbaar. We proberen dan online onderwijs aan te bieden.

-

We geven geen vaklessen (gym en LKP) vanwege de quarantaineregels.

Halve of hele groepen:
-

De groepen 1, 2, 3, 4, 7 en 8 gaan in halve groepen naar school. Wanneer uw kind naar
school mag hoort u van de leerkracht. Dit is een afspraak van ons bestuur. Misschien dat
het na de voorjaarsvakantie veranderd.

-

De groep 1T, 5 en 6 mogen als gehele groep naar school, want dit zijn erg kleine groepen.
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Uw kind naar school brengen:
-

Alle groepen starten om 08.30u.

-

Breng uw kind en ga dan snel naar huis.

-

De groepen 1 en 2 gaan naar binnen bij het plein van de Colenso.

-

De groepen 3, 4 en 5 gaan naar binnen via de voordeur van de Colenso.

-

De groepen 6, 7 en 8 gaan naar binnen via de voordeur van de Viljoen.

Uw kind ophalen van school:
-

Let op: De tijden zijn anders als u bent gewend!

-

De groepen 1 en 2 worden om 14.15u opgehaald vanaf het plein van de Colenso.

-

De groepen 3, 4 en 5 worden om 14.30u opgehaald vanaf het plein van de Colenso.

-

De groepen 5, 6 en 7 worden om 14.30u naar huis gestuurd vanaf de voordeur van
Viljoen.

Contact met school
Op school is er vrijdag iemand aanwezig tussen 08.30u en 11.00u. Vanaf volgende week is er
iemand aanwezig op werkdagen tussen 08.00u en 16.00u. U kunt daarvoor bellen met 0703806700. School is via de e-mail de gehele dag te bereiken via comenius@scoh.nl

Met vriendelijke groet,
Erik Ekkelenkamp
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