Nieuw coronaprotocol.
De stijgende cijfers hebben in een nieuw protocol geresulteerd. In het protocol staan nieuwe
maatregelen die ook u als ouders betreffen. In dit stuk vatten we de extra maatregelen en wat dat
betekent voor u samen. Het hele nieuwe protocol staat op onze website.
Buiten op het plein.
Helaas moeten we de ouders weer van het plein weren. Jammer voor u, uw kind en voor ons want
ook op 1½ meter vinden we het fijn u te zien en spreken. Wanneer uw kind in groep 1 zit en u schat
in dat het alleen het plein opkomen te spannend is , dan mag u even meelopen.
Binnen in de school.
De school mag alleen nog op afspraak betreden worden. Alle deuren (behalve de hoofdingang) zijn
dan ook gesloten. In de hal bij de hoofdingang hangt een lijst met checkvragen. Bent u klachtenvrij
dan tekent u in op de triage lijst. Ook tekent daarmee dat u verklaart klachtenvrij te zijn.
Wie mag er dan wel in de school?
Dat zijn alleen mensen die bijdragen aan het primaire proces. Dat wil zeggen te maken hebben met
de lessen van de kinderen of de ontwikkeling van de kinderen. U als ouder mag in de school wanneer
dat nodig is voor de ontwikkeling van uw kind. Daarvoor wordt u uitgenodigd of maakt u een
afspraak. Verder kunnen er mensen uitgenodigd worden die onderhoud moeten plegen.
Overige Coronazaken en de school.
Er hoeven nog steeds geen mondkapjes gedragen te worden in de basisschool. Voorlopig is de
afspraak over vieringen (Sint, kerst en andere vieringen) als volgt: Er zijn geen ouders bij de
vieringen. Voor Sint geldt dat er geen gezamenlijke ontvangst met ouders en kinderen is. De
(onderbouw) kinderen mogen langs gaan bij de Sint en de Pieten in een lokaal/ centrale ruimte.

Coronahulp.
Vanuit het rijk is er een subsidiemogelijkheid om kinderen juist in deze tijd een extra duwtje
in de rug te geven. Ook wij hebben van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. Juf Treja komt
op gezette tijden enkele leerlingen dit prettige duwtje geven.

Schoolfruit.
We zijn dit schooljaar ingeloot voor het schoolfruit. Het project start op woensdag 11
november. Vanaf die dag hoeft u de woensdagen, donderdagen en vrijdagen geen pauzehap
meer mee te geven. Dat wordt verzorgd door het schoolfruitproject.

Ouderraad
Het schooljaar is al even van start. Hoe het jaar zal verlopen kan niemand zeggen, maar een
leuke jaaropening hebben we al in onze zak. Wat de maatregelen ook worden de OR wil er
voor de kinderen het beste van maken. Of het dichtbij wordt op afstand, ze hebben wel de
bijdrage nodig om mooie dingen te kunnen doen. Vandaar het verzoek:
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Geachte ouders, verzorgers,
De organisatie van de “extra” dingen wordt door de ouderraad gedaan. Zij zijn hiermee
een grote steun voor het team en leveren een belangrijk aandeel in een leuke schooltijd
voor de kinderen. De bekostiging van deze activiteiten kunnen niet uit het schoolbudget
gehaald worden. Hiervoor vraagt de ouderraad de zogenaamde vrijwillige bijdrage. Met
de bijdrage kunnen de volgende kosten gedekt worden:
Cadeau Sinterklaas

€10,00

Huur Sinterklaas/ strooigoed

€4,50

Kerstviering/ kerstdiner

€7,50

Paasontbijt/ paasviering

€2,00

Laatste schooldag

€1,00

Overige activiteiten

€1,00

Totaal;

€26,00

(De bovengenoemde kosten zijn een benadering. De kosten kunnen per jaar verschillen
en zijn gemiddeld genomen over oudste en daaropvolgende kinderen.)
De bijdrage die wij vragen is €25,00 per kind.
Vanzelfsprekend gaat de bijdrage op basis van vrijwilligheid. Wij zijn erg blij dat veel
ouders het belang, voor hun kind, van bijvoorbeeld samen Sinterklaas vieren inzien.
Wanneer enkele ouders de bijdrage niet overmaken kan de ouderraad deze kosten nog
dragen en ieder kind mee laten doen. We hopen dat ook dit jaar dat weer gaat lukken.
Wij vragen u de bijdrage voor eind november over te maken op rekeningnummer:
NL36RABO0361244673 Vermeldt u dan wel de namen van de kinderen en het feit dat het
de vrijwillige bijdrage is alstublieft.
Wanneer u om wat voor redenen dan ook problemen heeft met het betalen van de
vrijwillige bijdrage maar dat wel graag wilt, kunt contact opnemen met de directeur.
Samen kan er eventueel gekeken worden naar een voor alle partijen geschikte oplossing.
Te denken valt aan het deels betalen van de bijdrage. Ook zijn er mogelijkheden tot
tegemoetkoming in deze kosten.
Wij danken u alvast hartelijk voor uw vrijwillige bijdrage.

Vriendelijke groet,
De Ouderraad.

