Augustus 2020

Welkom terug
6 Week geleden lag er een lange periode van vakantie voor ons. En ineens is dat
al weer voorbij. Dan is het 17 augustus en start het schooljaar 2020-2021. Voor
de een het zoveelste basisschooljaar, voor de ander de start van de basisschool
periode.
Maandag starten we met veel nieuwe leerlingen. Niet alleen in de nieuwe
groepen 1, maar ook in veel andere groepen zijn nieuwe klasgenootjes
gekomen. Welkom allemaal op De Voorde. We maken er met elkaar een mooie,
waardevolle en fijne periode van.
Maar er zijn ook nieuwe leerkrachten op school. Meester Andre en juf Tineke
heel veel succes en vooral ook plezier op De Voorde. Daarnaast hebben we ook
een nieuwe collega op de administratie, Bettie Alma. Judith Meestringa is nu
volledig op het centraal bureau aan het werk. We zijn blij dat we een super
opvolgster hebben gevonden.
En dan het nieuwe schooljaar, wat zal het jaar gaan brengen? Het zal, hoe dan
ook, een bijzonder jaar worden. We starten voor het grootste deel zoals we ook
geëindigd zijn. In deze nieuwsbrief zullen we e.e.a. toelichten. Maar wat er
verder op ons af gaat komen mbt alle corona perikelen is alsof je in een glazen
bol kijkt. We weten het niet. Dat is spannend voor u, voor ons maar ook zeker
voor de kinderen. Het enige wat we met elkaar kunnen doen is, binnen onze
eigen cirkel van invloed, zo goed als het kan omgaan met hetgeen op ons pad
komt. En voor de zaken die buiten onze cirkel van invloed liggen, die zullen we
moeten vertalen naar wat dat voor ons betekend. Adenium, onze bestuurlijke
organisatie, kiest ervoor om hierin de richtlijnen van de PO raad te volgen. Ons
bestuur is hierin ook actief vertegenwoordigd. Deze richtlijnen zijn altijd
gebaseerd op het RIVM en het ministerie van onderwijs.
We doen een dringend beroep op iedereen die, op welke wijze dan ook,
betrokken is bij De Voorde deze richtlijnen te accepteren en ernaar te handelen.
Ook wij merken en begrijpen dat er veel verschil zit om ons heen in hoe hierover
gedacht wordt. Het is niet aan ons om landelijke richtlijnen en bestuurlijke
besluiten hierover niet te volgen. Daarvoor vragen we ieders begrip. We willen
als team vooral in de modus “We doen het samen” zitten en niet in de modus
van handhaven. Daarin willen we ook vooral de verantwoordelijkheid bij een
ieder zelf leggen. Samen zorgen we ervoor dat datgene wat we niet leuk vinden,
hanteerbaar wordt/is binnen de mogelijkheden die er zijn.
Ik wens IEDEREEN een inspirerend en fantastisch 2020-2021 toe. Tot zover voor
nu.
Met vriendelijke groeten,
Gerard Bandringa
directeur PCBO De Voorde

17 augustus: Eerste schooldag
24 augustus: Start zwemlessen groep 3
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Namens alle meesters en juffen GEFELICITEERD !!!!!

Aanpassingen in het Protocol scholen volledig open
8 Juni zijn de scholen na de lockdown weer volledig open gegaan met hele klassen. Het protocol zoals dat er nu ligt is
nagenoeg hetzelfde. Wij starten zoals we geëindigd zijn, met 1 aanpassing. We beginnen allemaal om 8.30 uur en gaan
allemaal op dezelfde eindtijd weer naar huis. Dus geen halen en brengen in twee shifts. Alle kinderen van groep 3-8 gaan via
de ingang aan de voorkant het plein op. Ouders blijven nog steeds buiten het plein en houden buiten het plein 1,5 meter
afstand van elkaar. U bent hier zelf verantwoordelijk voor. De klassen die op de begaande grond zitten komen de school
binnen via de nooddeuren van de klas. Op die manier kunnen ouders de allerkleinsten (groep 1, 1/2 en de 2/3) van onze
school tot aan de deur naar de klas brengen. Voor de nieuwe ouders, de groepen 1 en 2 komen het plein op via de zij ingang
van het plein. Indien u met de auto komt deze parkeren op de grote parkeerplaats voor school, dan over de stoep naar de zij
ingang van het plein en zoveel mogelijk rechts aanhouden richting de klas van uw kind. De leerkracht wacht bij de
buitendeur van de klas op u om uw kind te ontvangen op school.
Op school wassen we zoveel mogelijk de handen met water en zeep. Omdat wij boven geen aanrecht in de klassen hebben,
hebben we geïnvesteerd in het Britts handenwas systeem. Een systeem met doekjes dat ook in de zorg gebruikt wordt. In de
lokalen op de begaande grond gebruiken we bij binnenkomst wasspray en gedurende de dag het water/zeep van het
aanrecht in de klas.
Vanaf 24 augustus gaat het schoolzwemmen ook weer starten. Hartstikke mooi natuurlijk, maar we hebben daarvoor wel
weer begeleiding van ouders nodig. De leerkrachten van deze groepen zullen hiervoor de ouders benaderen. De begeleiders
stappen buiten het plein in de bus (de leerkracht komt met de kinderen naar buiten). Van de begeleiders wordt verwacht
dat zij in de bus een mondkapje dragen en onderling 1,5 meter afstand bewaren. Dit is een voorschrift vanuit de gemeente
die het zwemvervoer voor ons verzorgt.
Bent u in de afgelopen twee week op vakantie geweest naar een land met code oranje of rood gaan wij er vanuit dat u zich
houdt aan de quarantaine van 14 dagen. Dit geldt niet voor de kinderen van 4-12 jaar. In het geval dat dit speelt bij u vragen
we u met familie of buren te regelen dat de kinderen naar school gebracht worden indien nodig. Mocht het naar school
gaan van uw kind in verband met de quarantaine van u zelf een probleem zijn, wilt u dan contact opnemen met school.
Dezelfde regels gelden ook voor het personeel en is gecheckt.
Met betrekking tot onze ventilatie het volgende; Onze ventilatie voldoet aan het geldende bouwbesluit en is daarmee
conform de richtlijnen. Wel zullen we zoveel als kan de methode “Alle Ramen Kunnen Open” hanteren om zoveel mogelijk
verse en frisse lucht in de klas te krijgen.
De gymlessen in de gymzaal mogen ook weer opgestart worden, hiervoor is ook een protocol opgesteld en zal door ons ook
zo gevolgd worden. Externen die in school moeten zijn, worden vooraf bevraagd. Alle protocollen/overzichten die we
hanteren vindt u op de volgende pagina zodat u precies weet waar wij ons aan houden en waarmee we werken.
Uiteraard hebben we, net als andere jaren, de jaarplanning ook in een kalender verwerkt. Die zal in de loop van de eerste
weken met de kinderen mee naar huis gaan. Deze hebben we opgesteld alsof alles weer kan. Maar de werkelijkheid zal
anders zijn. Dus er zullen geplande momenten niet doorgaan, danwel anders ingericht gaan worden. Denk hierbij
bijvoorbeeld aan de kennismakingsavond met de klas en de leerkracht. Die hebben we wel gepland, maar daarvoor zullen
we een andere invulling moeten gaan zoeken.
Als laatste punt het halen en brengen. Wil iedereen buiten de school zoveel mogelijk de aangegeven eenrichtingsroute
aanhouden? Ook hierin gaan wij niet handhaven, maar doen een beroep op ieders eigen verantwoordelijkheid om de
afspraken in acht te houden. De juiste ingang gebruiken, niet op het plein anders dan het naar de deur brengen van groep
1/2. Mochten er zware traktaties in de klas gebracht moeten worden, wilt u dan via de leerkracht of de pleinwacht, regelen
dat het naar binnen gebracht wordt?

HULP gevraagd
In school hebben we een aantal nieuwe aanwinsten in de onderbouw,
speelhuizen en een garderobe. Deze, samen met onze winkel, zijn van blank
hout en zouden we heel graag willen lakken. Is er een ouder/pake (of
meerderen) die na schooltijd dit blanke hout willen opschuren en lakken? Het
zou geweldig zijn als dat zou lukken. Meester Gerard komt graag met u in
contact hierover. g.bandringa@pcbosmallingerland.nl

