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alle ouders/ verzorgers

Betreft: herinneringsbrief schooljaar 2020-2021
Beste ouder(s)/ verzorger(s),
Maandag is het zover: na een lange, warme zomervakantie komen de kinderen weer naar school!
Deze week is het team van de Christophoor alweer druk in de weer om alle voorbereidingen te treffen.
We hopen iedereen maandag in goede gezondheid weer te zien!
In deze brief kunt u belangrijke informatie over de aangepaste schooltijden en richtlijnen m.b.t. het
Coronavirus nog eens nalezen.
Schooltijden
Bij de start van dit schooljaar hanteren we nog andere tijden dan in de schoolgids vermeld staan i.v.m. de
maatregelen rond het Coronavirus:
Aanvang school 8.45 uur
Na de zomervakantie begint de school om 8.45 uur. De deur gaat om 8.35 uur open.
Let op: dit is dus een andere tijd dan we tot nu toe gehanteerd hebben.
Deze aanvangstijd hanteren we zolang de anderhalve meter maatregel geldt in Nederland.
Eindtijd school 15.15 uur en op woensdag 12.30 uur
De eindtijd op de lange schooldagen blijft 15.15 uur. Op woensdag duurt de schooldag een kwartiertje langer
dan we gewend waren. De kinderen zijn op deze dag om 12.30 uur uit.
In de loop van het schooljaar zullen we met elkaar bekijken of we deze schooltijden blijvend willen veranderen
of dat we weer teruggaan naar de ‘oude’ schooltijden. Uiteraard zullen we alle ouders vragen mee te denken
over deze beslissing.
Brengen van uw kind
Conform de richtlijnen van het RIVM zijn er geen ouders toegestaan in de school. Dit is omdat we de
anderhalve meter afstand in de school niet kunnen bewaren als alle ouders hun kind komen brengen.
Het liefst zet u uw kind aan de rand van het schoolplein af, zodat er zo min mogelijk ouders op het schoolplein
zijn. Loopt u toch even mee het plein op, willen we u verzoeken kort afscheid van uw kind te nemen en spoedig
het plein weer te verlaten. Op het plein en in de school zijn verschillende collega’s die de kinderen naar de
klassen begeleiden en ervoor zorgen dat alles goed en ordelijk verloopt.
We gebruiken drie verschillende ingangen:
• De peuters worden afgezet bij het peuter- en kleuterplein zoals zij de afgelopen maanden gewend
waren.
• De kinderen van groep 1-2a, 1-2b en 1-2c gaan via de zijdeur de school binnen.
• De kinderen van groep 1-2d en groep 3a t/m 8 komen via de hoofdingang de school binnen.
De trappetjes naar de kleuterlokalen zullen niet meer gebruikt worden.
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Halen van uw kind
Alle kinderen worden aan het eind van de dag door de leerkracht naar buiten gebracht. U kunt uw kind
ophalen tussen 15.10 uur en 15.15 uur. Op woensdag kunt u uw kind ophalen tussen 12.25 uur en 12.30 uur.
Op het plein staan verschillende collega’s om u te wijzen op de plek waar u uw kind kunt ophalen.
Ook hier geldt weer dat we, conform de richtlijnen van het RIVM, geen ouders in de school toe mogen laten bij
het ophalen.
Peuterspeelzaal Ukkie
Ukkie 1
Op dinsdag en vrijdag: In de ochtend brengen tussen 8.15 en 8.30 en ophalen om 11.15 uur
Op maandag, woensdag en donderdag: In de middag brengen tussen 12.15 en 12.30 en ophalen om 15.15 uur
Ukkie 2:
Op maandag, woensdag en donderdag: In de ochtend brengen tussen 8.15 en 8.30 en ophalen om 11.15 uur
Op dinsdag en vrijdag: In de middag brengen tussen 12.15 en 12.30 en ophalen om 15.15 uur
Ukkie 3
Op maandag en dinsdag: In de ochtend brengen tussen 8.15 en 8.30 en ophalen om 12.00 uur
Algemene RIVM richtlijnen veiligheid en hygiëne
Wij zullen ons te allen tijde houden aan de richtlijnen van het RIVM. Zo zal het personeel altijd 1,5 meter
afstand bewaren ten opzichte van elkaar. Tussen leerlingen onderling en tussen leerlingen en leerkrachten
hoeft dit niet. In elke klas zijn desinfecterende handgel, zeep, oppervlaktespray en papieren handdoeken
aanwezig.
Er worden geen handen geschud, iedereen wast meerdere malen per dag met zeep goed de handen en
hoesten en niezen gebeurt in de elleboog.
Leermiddelen en werkplekken worden regelmatig ontsmet en dagelijks zullen alle ruimtes goed worden
schoongemaakt.
Thuisblijfregels - gezondheid
Indien kinderen corona gerelateerde klachten hebben, dienen zij thuis te blijven.
Kinderen in de peuterspeelzaal en groep 1 en 2 met verkoudheidsklachten (loopneus, neusverkoudheid, niezen
en keelpijn) mogen wel naar school komen als zij geen koorts hebben.
Indien u twijfelt, neem dan even contact op met ons.
We gaan ervan uit dat we u middels de informatie in deze brief voldoende hebben geïnformeerd. Indien u na
het lezen van deze brief nog vragen heeft, kunt u altijd even bellen naar 010-4808838 of mailen naar
info@christophoor.nl.
Tot maandag! Wij kijken ernaar uit iedereen weer te zien!
Met vriendelijke groet,
Ria Post
Bram Janssen
Directie Christophoor

