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Start schooljaar
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De stoelen staan weer klaar, de lesvoorbereidingen zijn
getroffen, de eerste vergadering is geweest, de handen zijn
gewassen, de klassen zijn schoon, we hebben genoten van de
vakantie en zijn klaar voor een nieuw schooljaar!
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Coronavirus
Het coronavirus is nog steeds onder ons en dat maakt dat we niet zorgeloos
kunnen starten. Op de volgende pagina vindt u het protocol voor De Finne.

1e schooldag

Augustus

Maandag is het zo ver, de eerste schooldag van schooljaar 2020-2021. We starten
het jaar door de kinderen op een bijzondere manier het plein op te laten komen.
Hoe? Dat is nog even een verrassing. Alle leerkrachten staan in de ochtend op het
plein om de ouders en kinderen te begroeten. Ouders komen niet op het plein.
Tijdens de lunchpauze gaan we met de kinderen buiten picknicken.
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Eerste schooldag

Gouden Weken

26

OC vergadering

We starten met de Gouden Weken om elkaar weer te leren kennen en een fijne
groepssfeer te creëren. We bekijken onze Gouden Regels en stellen ze eventueel
bij. Ook de startgesprekken zijn onderdeel van deze weken, hierover ontvangt u
later informatie.

Schooltijden en schoolbel
September
3

Oudermiddag
groep 3

7, 8,
9, 10,
11

Startgesprekken
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MR vergadering

Zoals u weet, is de schooltijd voor groep 7/8 komend jaar gewijzigd. Deze groep
start elke dag om 8.20 uur. De andere groepen starten om 8.30 uur. Er is
pleinwacht vanaf 8.15 uur. Voor schooltijd is de schoolbel 2 keer te horen. Om 8.20
uur gaat de bel en gaat groep 7 en 8 naar binnen. Ook de kleuters mogen vanaf
dat moment naar binnen. Om 8.27 uur gaat de volgende bel, dat is het teken dat
groep 3, 4, 5 en 6 naar binnen gaat. Op deze manier kunnen zij om 8.30 uur met
de lessen beginnen. (Kinderen die met hun broer of zus uit groep 7/8 naar school
komen, kunnen bij slecht weer of bij donker eventueel eerder naar binnen.)

WeCycle
Vanaf september 2020 doen we mee
met de scholen inzamelactie van WeCycle.
Door kleine elektrische apparaten in te zamelen op school,
leren kinderen waarom recycling belangrijk is. De school ontvangt
hiervoor ‘punten’ voor bijv. spelletjes, leesboeken, maar ook een aantal
grote cadeaus. Aan het begin van het schooljaar krijgen we de
inzamelboxen. Alle kleine elektrische apparaten zijn van harte welkom!

Protocol coronavirus
Regels
1. Alle leerlingen gaan volledig naar school.
2. Tussen leerlingen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden.
3. Tussen alle volwassenen moet onderling 1,5 meter afstand bewaard worden.
4. De school zorgt ervoor dat leerlingen vaak hun handen wassen.
5. Na school gaat iedereen direct naar huis of de BSO
Gezondheid
 Voor leerlingen in groep 1 of 2 van de basisschool geldt dat zij bij een neusverkoudheid gewoon naar
school mogen, behalve: • als het kind ook koorts heeft • kinderen contact hebben met iemand met een
bevestigde COVID-19 infectie en daarover zijn geïnformeerd door de GGD. • het kind een gezinslid heeft
met klachten passend bij COVID-19 (koorts en/of benauwdheidsklachten).
 Voor leerlingen vanaf groep 3 geldt dat zij thuisblijven: • bij verkoudheidsklachten of andere klachten
die passen bij COVID-19 (neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging of koorts
en/of plotseling verlies van reuk of smaak); • het kind een gezinslid heeft met passend bij COVID-19
(koorts en/of benauwdheidsklachten).
 Wanneer een leerling tijdens schooltijd ziek wordt, wordt het direct door ouders/verzorgers opgehaald.
Wanneer het om koorts en/of benauwdheidsklachten gaat, gaan ook broers/zussen naar huis.
 Wanneer een leerling of ouder positief getest is op corona, neem dan contact op met Nynke Venema,
zodat we de maatregelen kunnen doorspreken.
Algemeen
 Er worden geen handen geschud.
 Hoesten/niezen in de elleboog.
 Niet aan je gezicht zitten.
 Handen wassen bij binnenkomst, voor en na de pauze en bij toiletbezoek.
 Algemene hygiënevoorschriften RIVM worden zo veel mogelijk nageleefd.
 Dagelijks intensieve schoonmaak door schoonmaakprofessionals.
Aanwezigheid leerlingen/ouders/externen en lesaanbod
 Ouders/verzorgers, vrijwilligers, stagiaires en (externe) professionals zijn toegestaan in de school, mits
op afspraak, er triage wordt toegepast (vragen of er klachten zijn), men zich aan de hygiëne
voorschriften houdt en er 1,5 meter afstand wordt gehouden.
 Oudergesprekken in school kunnen onder bovenstaande voorwaarden plaatsvinden. De startgesprekken
zullen daarom doorgaan in de school.
 Voor groepsactiviteiten zoals schoolreisjes, schoolkampen, vieringen, musicals en excursies gelden de
algemene richtlijnen vanuit de overheid m.b.t. bijeenkomsten buiten het reguliere lesaanbod. De
afweging over het al dan niet organiseren van groepsactiviteiten wordt op school- of bestuursniveau
gemaakt binnen de richtlijnen van het RIVM.
Rondom school
 Ouders houden bij het brengen en halen van hun kind(eren) onderling 1,5 meter afstand.
 Brengen en halen gebeurt op dezelfde manier als voor de vakantie.
 Kinderen gaan zo veel mogelijk zelfstandig naar school. Wanneer zij gebracht worden, is dit tot het hek
van het schoolplein. Hier staat een personeelslid van de school.
 Bij het ophalen gaan de kinderen van groep 3 tot en met 8 zelfstandig de school uit. Ouders van deze
kinderen wachten buiten het hek.
 Bij het ophalen van de kinderen van groep 1/2 kunnen ouders wachten bij de skeelerbaan. De leerkracht
komt met de groep naar buiten.
 Wanneer u problemen verwacht bij het afscheid bij het hek, neem dan contact op met de leerkracht.
 De jassen en tassen worden aan de kapstokken in de hallen gehangen.
Diversen
 Trakteren op school is mogelijk, mits het verpakt is gekocht. Geen zelfgemaakte traktaties.
 De jaarplanning die we mee geven is volledig onder voorbehoud.

