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

Nieuwegein, 28 augustus 2020
Betreft: start nieuwe schooljaar

Beste ouders/verzorgers,
Het einde van de zomervakantie is in zicht en wij zijn er klaar voor om uw kind/ kinderen op
maandag 31 augustus aanstaande, weer te mogen ontvangen.
Natuurlijk zijn er ook weer zaken die spelen en daarvan wil ik u graag op de hoogte stellen:
• Juf Rosa, schoolmaatschappelijk werkster, is aan het revalideren na een heupoperatie en is niet op school aanwezig en ook niet telefonisch bereikbaar.
Voor al uw vragen/ opmerkingen kunt u contact opnemen met de adjunct van het
cluster van uw kind.
• Wij heten welkom in ons team: Danielle Adelaar (leerkracht Groen 7) en Pim Lagerweij (leerkracht Luchtblauw 4).
• De naschoolse opvang start vanaf maandag 7 september.
• Het vervoer verzorgd door de Evenaar start op maandag 14 september.
• Het schoolzwemmen start op woensdag 9 september.
De Richtlijnen van het RIVM blijven leidend. Ik noem ze hieronder nogmaals:
• Vaak handen wassen (we zullen dit in ons programma opnemen).
• Hoesten/ niezen in de binnenkant van je elleboog.
• Geen handen schudden.
• 1,5 m afstand: Kinderen onderling hoeven geen 1,5 m afstand in acht te nemen. Volwassenen onderling wel.
Ziekte:
•
•
•

Bij symptomen moeten leerlingen naar huis. Wij vragen u dan ook goed bereikbaar te
zijn. Kinderen t/m 6 jaar mogen met neusverkoudheid naar school.
Symptomen: neusverkoudheid, niezen, keelpijn, verhoging. Bij 24 uur klachtenvrij,
mogen de leerlingen weer naar school.
Bij koorts boven de 38 graden: blijf thuis.

SBO De Evenaar • School voor speciaal basisonderwijs
Postadres: Postbus 7107, 3430 JC Nieuwegein
Bezoekadres: Dasseweide 1, 3437 WN Nieuwegein
030-6048400

•

Als er thuis ziekte is: niet naar school. Als iedereen thuis 24 uur klachtenvrij is mogen
kinderen weer naar school.

De gewijzigde schooltijden blijven ook na de vakantie bestaan:
▪ Groen: 8.30-14.30/ 12.30 uur (via de voordeur en klassendeuren).
▪ Luchtblauw 8.45-14.45/ 12.45 uur (via de voordeur).
▪ Kangoeroe/ Zand/ BOCS 8.30-14.30/ 12.30 (via de achterdeur/ deur Zand).
▪ Wolkenblauw 8.45-14.45/12.45 uur (via de achterdeur).
▪ Broertjes en zusjes kunnen op dezelfde tijd gehaald en gebracht worden (graag even
telefonisch overleggen met de leerkrachten).
Eten en drinken:
• Er wordt door de leerlingen geen eten gedeeld of geruild.
• Jarige leerlingen mogen natuurlijk trakteren. Er mogen alleen traktaties in de winkelverpakking uitgedeeld worden. Dus geen losse spullen bij elkaar in een zakje.
Bewegingsonderwijs:
• Het bewegingsonderwijs zal zoveel mogelijk buiten plaatsvinden. Er wordt niet gedoucht na afloop van de les bewegingsonderwijs.
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.
• Bij het fietsenhok (Luchtblauw/ Groen) is er toezicht.
NB: wanneer u twijfels heeft over de gevolgen van uw reis in de zomervakantie naar besmette
gebieden: wilt u dan contact opnemen met de betreffende adjunct.
We willen u vragen om u aan bovenstaande schoolafspraken te houden en elkaar daarbij te
helpen.
Wij wensen u weer een goed jaar toe waaraan ook De Evenaar een bijdrage mag leveren.

Met vriendelijke groet,
Gonnie Boerma/ directeur
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