Beste ouders en verzorgers,
We zien er naar uit om alle kinderen volgende week na 6 weken weer te zien. Ieder jaar is het voor
ons als team altijd bijzonder om de kinderen met nieuwsgierige en soms een beetje gespannen
gezichten binnen te zien komen. Een nieuwe start met een nieuw lokaal, een nieuwe juf of meester.
Wat gaat het jaar ons brengen?
We hopen op een goed en mooi jaar! Een jaar vol mooie leermomenten. Een jaar waarin we
ontdekkingen doen. Een jaar vol gezelligheid, saamhorigheid, grappige en ontroerende momenten.
Een jaar waarin we fouten mogen maken en groeien. Dat is het schooljaar wat we wensen.
Afgelopen week zijn we al druk bezig geweest met de voorbereidingen. De lokalen zijn ingericht, we
hebben vergaderd, de bestellingen zijn uitgepakt en we hebben ons voorbereid op volgende week.
Kortom, wij zijn er klaar voor en hebben er zin in!
Corona-maatregelen
Helaas blijven alle Corona-maatregelen van voor de zomervakantie ook nu nog van kracht. Geen
oudergesprekken in de school, zoveel mogelijk afstand houden, veel en vaak de handen wassen.
Ouders mogen ook de school nog niet in, dus we nemen nog steeds bij de deur afscheid. De kleuters
kunnen naar het schoolplein gebracht worden en de groepen 3 t/m 8 kunnen zelfstandig naar de
lokalen. De leerkrachten van groep 3 wachten op maandag beneden in de hal op alle kinderen, zodat
ze gezamenlijk naar boven kunnen gaan.
Code oranje en rood
Komt u uit een land wat code oranje of rood heeft gekregen? Dan is het advies voor ouders dat ze 14
dagen in thuisquarantaine gaan. Kinderen mogen wel naar de school en opvang komen.
Als team nemen wij dit advies ter harte: Nevzat blijft daarom nog ruim een week thuis voordat hij
weer komt werken.
Lestijden
Locatie Van Gent:
• We hanteren de gewone schooltijden: de deur opent om 08.10 uur en de les begint om 08.20
uur. U kunt, indien u uw kind brengt, afscheid nemen bij het hek of aan de overkant van de
straat.
• De schooldag duurt tot 14.50. Indien u uw kind op komt halen, kunt u wachten bij het
speeltuintje op het van Gentplein. U mag nog steeds niet het schoolplein op.
Locatie Gibraltar:
• De voordeur gaat voor groep 3, 4, 7 en 8 om 08.20 uur open. De les begint om 08.30 uur.
We willen u verzoeken als ouder niet voor de deur te blijven staan. De voorkeur heeft om
verderop op de stoep, of aan de overkant van de straat afscheid te nemen. Groep 3 en 7
gaan via de hoofdtrap, groep 4 en 8 via de trap bij de kleuterlokalen naar boven. De
leerkrachten van groep 3 blijven de eerste dagen beneden wachten op de kinderen om dan
gezamenlijk naar boven te gaan.
• De kleuters zijn welkom vanaf 08.25 uur. Dan gaat het hek open naar het schoolplein toe. We
verzoeken u om daar afscheid te nemen van uw kind. Indien uw kind het lastig vindt om
afscheid te nemen, mag u meelopen naar het schoolplein. We vinden het welbevinden van
alle kinderen en een goede start van de dag ontzettend belangrijk. U draagt op het plein uw
kind over aan de leerkracht en loopt dan via de achterdeur, de school door, naar buiten. We
spelen hier iets met de regels dus het is belangrijk dat u niet stil blijft staan en zich zo snel

•

mogelijk weer naar buiten begeeft. We vragen u nadrukkelijk de 1,5 meter te bewaren ten
opzichte van andere ouders. Door een éénrichtingsverkeer te creëren in het lopen over het
schoolplein en de school kunnen we de 1,5 meter ook waarborgen. Het hek sluit om 08.35
uur, dan gaan de leerkrachten met de kinderen naar binnen.
Groep 1&2 komen om 14.50 uur naar buiten. Groep 3, 4, 7 en 8 komen om 15.00 uur naar
buiten. Er zullen weer vakken voor de school zijn, waar u uw kind kan ophalen, dat wijst zich
vanzelf.

Werk-in-uitvoering
Op de hoek van de Van Gent en Gibraltarstraat is de verkeerssituatie aangepast. Er komt extra ruimte
bij het hek van de Van Gent. Twee parkeerplekken worden opgeheven, zodat de stoep groter wordt.
Er is ook een zebrapad van de Van Gentstraat naar de Gibraltarstraat gemaakt.
Achter de schermen kost zoiets veel tijd, we zijn hier al twee jaar mee bezig. Het plan moet door veel
commissies en veel mensen moeten zich erover buigen. De buurt moet ook gehoord worden. Het is
fijn als het dan toch lukt. We zijn ook blij met de verkeerscommissie vanuit school; een aantal ouders
die meedenken en in gesprek blijven met de gemeente en met andere ouders.
Er is heel hard doorgewerkt en ik heb net een mail ontvangen dat de weg weer vrij is voor
aanstaande maandag.
TSO
Tijdens de Corona crisis waren we genoodzaakt om de TSO anders in te richten: er mochten niet
zoveel groepen met elkaar in aanraking komen. Ook niet tijdens het buiten spelen. Dit is iets wat ons
eigenlijk goed beviel. Er was meer ruimte tijdens het buitenspelen. Omdat we dit jaar nog met één
groep groeien, hebben we besloten dat we dit in stand gaan houden. Groep 1 t/m 6 heeft op de
gewone tijd pauze: van 12.00 tot 13.00 uur. Groep 7 en 8, een half uur later, namelijk van 12.30 tot
13.30 uur.
We kiezen ervoor om de oudste kinderen een afwijkende tijd te geven, omdat de jongere kinderen
die thuis eten, nog opgehaald worden. We willen voorkomen dat het voor u als ouder (met meerdere
kinderen) lastig wordt om heen en weer te gaan in 1,5 uur tijd. Groep 7 en 8 kunnen zelfstandig naar
huis.
Omdat we vorig jaar een aantal maanden dicht zijn geweest, houden we daar dit jaar met de betaling
rekening mee en zal er een fikse korting volgen voor de ouders die vorig jaar het hele jaar al hadden
betaald. Volgende week ontvangt u daar een brief over.
We gaan ervanuit dat ieder kind op school kan overblijven. Doet uw kind dit, ontvangt u vanzelf van
ons een brief met de uitleg over de betaling. U hoeft uw kind dus niet op te geven via een formulier.
Trakteren
Voor de vakantie hadden we de maatregel dat we niet trakteerden als we jarig waren geweest. Dat
was voor veel kinderen echt niet leuk. Met alle nieuwe inzichten zijn we van mening dat we dit weer
wel kunnen doen. Kinderen mogen in de klas trakteren en een paar juffen en meesters. Niet de hele
school door, alleen de groepen naast de eigen klas. Wel willen we u vragen het liefst geen los eten te
trakteren, maar een klein cadeautje van speelgoed of ingepakt eten.
Kalender
Aan het eind van de eerste week ontvangt ieder gezin van ons weer een prachtige kalender met
schitterende foto’s en een handig systeem om alles in op te schrijven. Ook de vakanties en
studiedagen staan hierin.
Hartelijke groet,
Het onderwijsteam van IKC De Boomgaard

