Vogelvlucht 14 augustus 2020
Op maandag 17 augustus gaan de deuren van de Klimboom weer open! Bijna 120 kinderen zullen
dan weer de school gaan bezoeken. De leerkrachten en andere medewerkers hebben in de vakantie
de noodzakelijke voorbereidingen getroffenen hebben er weer zin in! We hopen dat ook de
leerlingen weer zin hebben in een nieuw schooljaar met nieuwe kansen!
Corona maatregelen:
Voor de zomervakantie waren we optimistisch over versoepelen van de Corona maatregelen op de
school, maar nu het aantal besmettingen weer fors oploopt in ons land, moeten we nog wel een
aantal maatregelen handhaven:
-

-

Ouders en verzorgers komen niet op het schoolplein en in de school
De leerlingen mogen direct bij aankomst de school binnen en reinigen hun handen met een
desinfectiemiddel. Ze gaan daarna naar hun klaslokaal.
Regelmatig worden de handen gereinigd en afgedroogd met papieren doekjes
De looproutes in school zorgen voor een afscheiding tussen bovenbouw en onderbouw
Dagelijks worden na de lessen de tafels en andere gebruikte voorwerpen in de klas
gedesinfecteerd.
De toiletten worden extra grondig gereinigd.
Externen ( onderzoekers, ambulant medewerkers en therapeuten) zijn weer welkom als ze
zich aan de maatregelen houden en geen gezondheidsklachten hebben.
Na schooltijd blijven de leerlingen niet in en rond de school hangen, maar gaan ze naar huis
of naar de BSO.

Enkele maatregelen zijn versoepeld:
-

Vanaf nu mogen de ouders, die zelf hun kinderen brengen, ze weer vanaf het Vogelsant naar
het plein laten gaan.
Na de zomervakantie starten we weer met groepsdoorbrekend onderwijs voor 4 vakken,
zodat alle leerlingen op hun niveau instructie krijgen.
Tijdens pauzes worden leerlingen weer per bouw naar het plein geleid. Er is voldoende
ruimte voor 4 groepen leerlingen tegelijk op het plein en veld.
We kunnen weer gebruik maken van de gemeentelijke sportzaal ( groep Linde en
Fluweelboom)

Zolang het virus nog niet onder controle is, komen de leerkrachten niet op huis bezoek. Wel krijgt u
in de komend weken een uitnodiging voor een startgesprek (zo mogelijk met de leerling erbij). Die
afspraak zal na schooltijd plaatsvinden en de leerkracht zal u een aantal ‘triage-vragen’ stellen
alvorens het gesprek te starten.
We hopen, ondanks de maatregelen, weer kwalitatief goed onderwijs te mogen verzorgen voor uw
kinderen.
Mede namens het team,
J.E. Post

