Aan de ouder(s) /verzorger(s) van
de leerlingen van De Evenaar en het Expertisecentrum

Nieuwegein, 8 oktober 2020
Betreft: Aandachtspunten school

Beste ouder(s)/ verzorger(s),
We zijn al weer enkele weken bezig en het zijn bijzondere tijden. Maar tot nu toe kunnen we
de school goed werkend houden. Dit mede door de flexibele inzet van alle collega’s.
Toch zijn er door de diverse maatregelen de volgende aandachtspunten:
Ventilatie
Zoals u wellicht gelezen/ gehoord hebt is ventilatie een belangrijk onderwerp.
Het is dus goed om in de school de ramen open te zetten zodat elke ruimte goed
geventileerd kan worden. Het gevolg hiervan is dat het frisser is in de lokalen. Wij
willen u dan ook vragen uw kind/ kinderen warmer te kleden.
Activiteiten
De geplande activiteiten zullen niet of in aangepaste vorm gaan plaatsvinden. Het
gaat hier om de XXL-middagen, het nationaal schoolontbijt (5 november), het
sinterklaasfeest
(4 december) en de kerstviering (15 december).
Over hoe het er precies uit gaat zien krijgt u nog bericht.
De “ZIEN” gesprekken (23 t/m 27 november) gaan in principe wel gewoon door op
school.
Bewegingsonderwijs
Er wordt nog steeds niet gedoucht na afloop van de les bewegingsonderwijs.
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Ziek
Leerlingen van de basisschool mogen naar school als zij alleen neusverkoudheidsklachten hebben, zonder koorts.
Bij andere symptomen zoals keelpijn, koorts en/of benauwdheid blijft uw kind thuis.
Heeft iemand binnen het huishouden Corona, koorts (38,0 of hoger) dan blijft uw kind
thuis. Bij 24 uur klachtenvrij, mag uw kind weer naar school.
Algemeen
Er wordt geen speelgoed meegenomen van en naar huis.
Er mogen geen ouders op het plein. Buiten het plein geldt de afspraak van 1,5 meter
onderlinge afstand, let u daar alstublieft op.
De leerlingen worden bij het schoolhek opgewacht door de “deurwacht”.
Contact van ouders met de school gaat via de telefoon en/of via het mailadres van de
afgelopen periode.
De Richtlijnen van het RIVM blijven leidend.
We willen u vragen om u aan bovenstaande schoolafspraken te houden en elkaar daarbij te
helpen.

Met vriendelijke groeten,
Gonnie Boerma
directeur
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