Start van het schooljaar!
Bolsward, 16 augustus 2020

Beste ouder(s)/verzorger(s) van de Blinker,

“We gaan weer van start”
Na een zonnige vakantie luiden we aanstaande maandag
weer het nieuwe schooljaar in! We starten met 3 weken
algehele kennismaking. Dit betreft kinderen,
leerkrachten, ouders en de school. Deze weken worden
De Gouden Weken genoemd, en zullen worden vervolgd
in januari 2021 met de Zilveren weken. Achterliggende
gedachten en doelstellingen m.b.t. deze speciale weken
richten zich op Talentontwikkeling en omgaan met
diversiteit.
‘Mogen zijn wie je bent met al onze verschillen’.
Samen bouwen we in de eerste weken aan een fijne en
rustige (werk)sfeer in de groep. Daarbij ligt het accent op
groepsvormende activiteiten. In elke groep wordt aandacht besteed aan het (opnieuw) met elkaar kennis
maken en de afspraken in de klas en op school. We staan ook stil bij wat de kinderen dit jaar gaan leren
en wat de eigen leerdoelen zijn voor dit schooljaar.
Om tijdens deze weken op een andere manier met elkaar te bouwen aan een
fijne groep en kennis te maken, is er contact gezocht met MeinTheater en
hebben we een theaterprogramma samengesteld. Elke combinatieklas krijgt
3 lessen aangeboden met de volgende thema’s:
Groep ½: eigenheid
Groep ¾: anders is niet minder goed
Groep 5/6: stoppen = ophouden
Groep 7/8: fout = goed
De lessen worden verzorgd door Meiny Bakker en op vrijdag 4 september sluiten we per groep af met
een voorstelling. Deze wordt gefilmd en met u gedeeld via Parro (alleen in de eigen groep).
Daarnaast vinden we het belangrijk om te investeren in de samenwerking tussen school en thuis. Goede
contacten, elkaar informeren en ontmoeten werken door in de kwaliteit van de ontwikkeling van de
kinderen. Vanwege de huidige situatie m.b.t. corona hebben we besloten om de startgesprekken te
verplaatsen naar week 41 (5 t/m 9 oktober). In week 38 zullen we de Cito/ IEP toetsen afnemen en deze
met u deze bespreken tijdens het startgesprek.
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Praktische informatie / afspraken voor komend schooljaar
Opening nieuwe schooljaar en Coronaregels.
Aanstaande maandag hebben we vanaf 8:15 uur speciale inloop. Helaas mogen ouders niet in de
school vanwege de Coronamaatregelen. Groep ½ worden op deze 1e maandag tussen 8.15 en 8.30 op
het kleuterplein opgewacht door juf Minke en juf Aaltsje. Ook ouders mogen dan even meelopen om
kennis te maken met de ‘nieuwe’ juffen. Er volgt nog een 2e moment om samen kennis te kunnen
maken. De fietsen van groep ½ mogen bij de voordeur in het fietsenrek.
Groep 3 t/m 8 komen via het ‘grote’ plein naar binnen. Ook hier gelden weer de Corona regels van voor
de vakantie. Groep ¾ en ouders van groep ¾ worden deze 1e maandag door juf Corinne opgewacht bij
het hek om ook even kennis te kunnen maken.
Nog even herhaling van de eerder gemaakte afspraken:
Om alles zo veilig mogelijk te laten verlopen, willen we jullie vragen om op het parkeerterrein de
aanwijzingen te volgen. Dit betekent dat de ouders de kinderen bij de school afzetten en weer
vertrekken (tút & derút). Even een praatje maken is helaas niet mogelijk, omdat er meer wachtenden
zijn en we allemaal op 1.5 meter afstand moeten blijven.
BRENGEN
Vanaf 8.20 uur kunt u uw kind brengen. We gaan ervan uit dat de kinderen van groep 5 t/m 8 zelfstandig
over de stoep vanaf het bruggetje (dus geen ouders) het plein op komen en daar de fiets in het
fietsenhok zetten. De kinderen lopen dan gelijk naar binnen en wassen in de klas de handen.
De kinderen van groep ¾ mogen tot aan het hek worden gebracht. Graag gepaste afstand bewaren.
De kinderen van groep ¾ mogen bij het hek worden afgezet.
HALEN
De kinderen van groep 3 t/m 8 komen om 14.30 uit. Kinderen hoeven niet
op gepaste afstand. Volwassenen wel. Voor alle kinderen geldt; gelijk naar
huis en niet op het schoolplein blijven spelen.
Groep ¾ mag bij het hek van het grote plein worden opgehaald.
Groep ½ komt om 14.30 via de voordeur naar buiten. U kunt wachten op
1,5 meter afstand van elkaar voor het hek bij de ingang.
GEMAKKELIJKE JASSEN, TASSEN ETC.
We willen u vragen om bij de kleuters gemakkelijke jassen, schoenen,
tassen, broodbakjes, drinkbekers e.d. mee te geven, zodat ze dit zelfstandig
kunnen pakken. Dit om de 1,5 meter afstand tussen de leerkracht en de
kinderen zoveel mogelijk te kunnen bewaken.
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LUCHTWEGKLACHTEN
Leerlingen en leerkrachten met luchtwegklachten blijven thuis. We houden de gezondheid van de
kinderen in de gaten en nemen bij gerede twijfel contact op met de ouders. We vragen dan of u het kind
wilt komen ophalen. Na 24 uur klachtenvrij mogen leerlingen weer op school komen. Tenzij het kind
contact heeft gehad met iemand met een bevestigde COVID-19 infectie en daarover is geïnformeerd
door de GGD. Of als er iemand in het gezin van het kind klachten heeft, die kunnen wijzen op het
coronavirus.
De school past de adviezen en richtlijnen van het RIVM toe gericht op het basisonderwijs:
•
•
•
•

Tussen leerlingen hoeft geen 1.5 meter afstand bewaard te worden
Tussen personeelsleden en leerlingen moet zoveel mogelijk 1.5 meter afstand bewaard worden
Tussen personeelsleden onderling moet 1.5 meter afstand bewaard worden
Ouder(s)/Verzorger(s) mogen nog niet op het schoolplein of in de school komen bij het halen en
brengen van de kinderen
• Buiten spelen mag met meerdere groepen tegelijk
• Gesprekken met ouders mogen op school mits er geen klachten zijn en 1.5 meter afstand wordt
gehouden
• Na school gaan de kinderen direct naar huis of de opvang

Communicatie via Parro & per mail
We gaan dit schooljaar verder met Parro. Dit is ons communicatiemiddel
tussen ouders en school om informatie en foto’s per groep veilig te delen.
U zult daarnaast af en toe nog een e-mail ontvangen met informatie
m.b.t. schoolse zaken. Ook de agenda zal te vinden zijn in de Parro app.
Uiteraard zijn alle data onder voorbehoud.

Gymnastiek
We hopen in de week van 7 september weer te kunnen starten met de gymnastieklessen in de sporthal.
Ook hier gelden Coronamaatregelen. De kinderen van groep 3 t/m 8 hebben 2x per week gymnastiek in
de sporthal. De kleuters gaan naar het speellokaal. De gymlessen zijn op dinsdag en vrijdag. De kleuters
hebben gymnastiek in het speellokaal. Ook hier zijn gymschoenen nodig. Deze blijven op school.
Graag de gymkleding en gymschoenen (vanaf groep 3) voor maandag 7 september meenemen.
Gymkleding en schoenen zijn verplicht om deel te kunnen nemen aan de gymles.

Luizencontrole
Op school plannen we in de komende weken ook weer een luizencontrole in. Wilt u dit weekend alvast
de haren van uw kinderen controleren? Op die manier kunnen we het schooljaar hopelijk luisvrij
beginnen.
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Aanwezigheid van (externe) professionals in de school
Het is toegstaan dat externe professionals en stagiaires hun reguliere werkzaamheden in de school
uitvoeren. Op hen zijn de RIVM-richtlijnen uiteraard ook van toepassing.

Godsdienst/ HVO
In de 2e schoolweek starten ook weer de godsdienstlessen (groep 5/6 op maandag) en de HVO lessen
(groep 7/8 op donderdag). Mocht u er bezwaar tegen hebben dat uw kind deelneemt, dan kunt u dit
melden bij de leerkracht.

De lessen beginnen om 8.30 uur
De schooldeur gaat om 8.20 uur open en om 8.25 uur gaat de bel. De lessen in alle groepen starten om
8.30 uur. We willen u vragen om op tijd te komen. Daarom willen we graag dat de kinderen uiterlijk om
8.25 uur op school zijn, zodat de lessen op tijd kunnen starten.
SCHOOLTIJDEN
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

GROEP 1 t/m 4
08.30-14.30 uur
08.30-14.30 uur
08.30-12.00 uur
08.30-14.30 uur
08.30-12.00 uur

GROEP 5 t/m 8
08.30-14.30 uur
08.30-14.30 uur
08.30-12.00 uur
08.30-14.30 uur
08.30-14.30 uur

Nog een zonnig weekend gewenst en tot maandag!
Met vriendelijke groeten,

Het team van De Blinker

