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Studiedag – kinderen vrij

Agenda
9 sept.
14 sept.
30 sept.
8 okt.
12 okt.

Op woensdag 9 september is de eerste studiedag
van dit schooljaar. Op deze dag gaat het team van
de Schakel nieuwe ontwikkelingen voor het
komende schooljaar verder vormgeven. De
kinderen zijn op deze dag vrij.

Studiedag (leerlingen vrij)
Schoolfotograaf
MR vergadering
Startgesprekken
Startgesprekken

Algemene informatieavond

Starttijden basisschool – coronamaatregelen
Volgens de huidige richtlijnen vanuit het RIVM
moeten (basis)scholen zorgen dat ouders niet op
het schoolplein of in de school komen. Van
leerlingen wordt verwacht dat ze bij de start van de
dag direct naar het klaslokaal en na schooltijd weer
direct naar huis gaan. Met linten houden we vóór
schooltijd dus het plein afgesloten, zodat bij de
eerste bel de kinderen rechtstreeks de school in
kunnen.
We merken dat kinderen steeds vroeger naar
school toe komen. Zij kunnen in principe vóór
schooltijd niets doen, dan afwachten voordat ze de
school in mogen. We willen hierbij dan ook
afspreken dat het schoolplein en de school pas bij
de eerste zoemer wordt geopend. Dat is dus 5
minuten later dan in de eerdere mailing is
gecommuniceerd.
’s Ochtends:
- 8:25 – Eerste zoemer – school(plein) open
- 8:30 – Start schooltijd
’s Middags:
- 13:10 – Eerste zoemer – school(plein) open
- 13:15 – Start schooltijd

Normaal gesproken organiseren wij in de 2de en 3de
week van het schooljaar een algemene informatieavond. Met de huidige coronamaatregelen is een
dergelijke avond helaas niet mogelijk.
Om alle informatie voor het komende schooljaar
toch met u te kunnen delen, zullen we op woensdag
9 september via SchouderCom een digitale pagina
aanmaken. Op deze pagina zal informatie vanuit de
groepen, zorg en directie via videomateriaal met u
gedeeld worden.

Een rookvrij schoolplein
Kinderen moeten rookvrij kunnen opgroeien.
Een rookvrij schoolplein
hoort daar dan ook bij.
Vanaf 1 augustus 2020 zijn
scholen verplicht een
rookvrij terrein te hebben.
Uit onderzoek blijkt dat
kinderen die anderen zien
roken, zelf ook eerder gaan roken. Een rookvrij
terrein beschermt hen ook tegen de schadelijke
gevolgen van meeroken.
Om dit beter zichtbaar te maken bij ons op school,
hebben we op een paar plekken op het schoolplein
stoeptegels vervangen door stoeptegels met de
tekst op weg naar een rookvrije generatie.

Zoals bij alle huidige maatregelen in het kader van
het coronavirus rekenen we op de medewerking en
verantwoordelijkheid van alle ouders. Houd afstand
en zorg dat kinderen bij corona gerelateerde
klachten thuis blijven.

Maandsluitingen
Hoewel we het heel waardevol vinden dat onze
leerlingen zichzelf presenteren, kunnen we
vanwege de huidige corona-maatregelen geen
maandsluiting organiseren.
Wanneer er weer mogelijkheden zijn om met
grotere groepen in de aula samen te komen, zullen
we de organisatie van de maandsluitingen weer
oppakken.
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