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Notter, 3 juni 2020
Geachte ouders,
Maandag beginnen de scholen weer volledig. Alle kinderen zijn weer van harte welkom. Wel houden we
zoveel mogelijk dezelfde regels aan zoals we toe nu toe hebben gedaan. De leerlingen komen tussen 8.20
uur en 8.30 uur op school en gaan direct naar hun eigen lokaal. Vanaf 8 juni allemaal via de reguliere
ingang (plein). We blijven weer over op school en de lessen duren tot 15.00 uur (op Woensdag tot 12.30
uur). Ook de pauzes worden in 2 shiften gehouden. De kleuters gaan 5 minuten voor einde schooltijd naar
buiten. Ouders staan weer op dezelfde plekken.
Onderstaand de richtlijnen voor de verdere opening van de scholen volgens het ministerie:
1. Tussen leerlingen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden.
2. Tussen personeelsleden en leerling moet zoveel mogelijk 1,5 meter afstand bewaard worden.
3. Tussen personeelsleden onderling moet 1,5 meter afstand bewaard worden, tenzij nabij contact
voor de werkzaamheden noodzakelijk is.
4. Bij verjaardagen mogen kinderen voorverpakte traktaties meenemen.
5. Ouder(s)/verzorger(s) komen niet op het schoolplein of in de school.
6. De school zorgt ervoor dat leerlingen vaak hun handen wassen.
7. Buitenspelen gebeurt bij voorkeur alleen met dezelfde groep of klas.
8. Na school gaat iedereen direct naar huis of de BSO.
Bij symptomen of klachten altijd thuisblijven en de arts raadplegen.
Als leerlingen ziek worden op school, worden zij direct door de ouders opgehaald.
Wanneer leerlingen thuis worden gehouden is dit de verantwoordelijkheid van de ouders. Leerkrachten
kunnen dan geen lessen op afstand of huiswerk meer verzorgen.
We gaan regelmatig de handen wassen. Daarom zelf nog een handdoek meenemen. De toiletten zijn
verdeeld over de groepen, zodat elke groep een eigen toilet heeft en/of urinoir.
Jarig.
Op 1 juni (2de Pinksterdag) is oom Berend jarig geweest. Hij is 77 jaar geworden. Wij willen de familie
Kwintenberg van harte feliciteren. We hopen dat oom Berend nog heel veel klusjes op school mag
uitvoeren.
Geboren.
Op 26 mei is juf Koster bevallen van een zoontje. Juf en Jillert, van harte gefeliciteerd met de geboorte
van Seth. We wensen jullie toe dat jullie Seth mogen zien opgroeien tot een grote gezonde jongen. Ook
de opa’s en oma’s van Seth van harte gefeliciteerd met jullie kleinzoon.
Zwangerschapsverlof.
Per 8 juni is juf Mollink met zwangerschapsverlof. Zij komt nog wel een aantal keren op school en ze wil
ook de afscheidsavond van groep 8 organiseren. Juf, wij wensen u een relaxt verlof en een onbezorgde
kraamtijd toe.
Personeel.
Nu er 2 personeelsleden met zwangerschapsverlof zijn, is het passen en meten om alle lessen goed te
kunnen geven. Een aantal leerkrachten werkt extra. Daardoor hebben we de volgende verdeling kunnen
maken.
Groep 1/2: juf Kamphuis en juf Baan (+ juf Gerritsen)
Groep 3/4: juf Smit en juf Janssen
Groep 5/6: juf Kelder en juf Baan
Groep 7/8: meester Nijkamp (+ juf Janssen en meester Rosman)
Omdat het “alle hens aan dek” is, zijn er minder splitsingen en andere faciliteiten.

Met vriendelijke groeten en namens het team,
G. A. Rosman.

