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Willemstad, 18 augustus 2020.
Geachte ouders,
Alvast een fijn en gezegend schooljaar toegewenst! Hopelijk heeft u een fijne vakantie gehad en
komen de kinderen donderdag weer met plezier en vol mooie verhalen naar school.
Wij kijken ernaar uit om ons met vernieuwde energie in te zetten om zoals altijd goed onderwijs te
verzorgen aan uw kinderen.
Met deze eerste brief wil ik jullie op de hoogte stellen van de situatie waarin we nu verkeren v.w.b.
COVID-19 oftewel het Corona virus.
Hoewel er op Curacao geen actieve gevallen van COVID zijn, moet wij als school uitgaan van het
Protocol van vorig schooljaar.
De eerste schooldag
Op donderdag staan juf Alette en ik bij de schoolpoort om alle kinderen te verwelkomen. Dit jaar
verloopt deze eerste dag anders dan andere jaren:
 Ouders mogen helaas het schoolterrein nog niet op. In een volgend schrijven zullen we u op
de hoogte stellen hoe we elke ouder toch nog in de gelegenheid zullen stellen om kennis te
maken met de klassenleerkracht van hun kind.
 Misschien kunt u praten met uw kind en uitleggen, dat we geen handjes mogen schudden,
geen knuffels mogen geven, maar op afstand moeten groeten?
Het afzetten van kinderen op de eerste schooldag
1. De kinderen van groepen 2 t/m 8 lopen alleen de school binnen en gaan naar de klas.
2. De kinderen van groep 2 en 3 worden op de gang door de leerkrachten opgevangen en gaan
het juiste klaslokaal in.
3. Voor de kinderen van groep 1 en hun ouder geldt een aparte aanpak.
Het ophalen van kinderen
Bij de eerste bel om 12.25u:
Groepen 1 t/m 4 lopen met de klassenleerkracht naar de hal. Ouders lopen naar de poort, blijven
buiten wachten en halen hier hun kind(eren) op.
Bij de tweede bel om 12.30u:
Groepen 5 t/m 8 lopen zelfstandig naar buiten. Twee leerkrachten en twee brigadiers regelen hierbij
het verkeer. Als dit om ongeveer 12.40u afgelopen is, gaan alle overgebleven kinderen terug naar de
hal.
NB: Na 12.45u is er geen toezicht meer op kinderen die te laat opgehaald worden. Een groot
verzoek: gelieve uw kind op tijd op te halen.
Om 13.00u gaat de schoolpoort dicht.
Als we samenwerken, zal het allemaal lukken.
Bij voorbaat dank voor uw medewerking!
Met vriendelijke groet,
S.R.C. Deville-Panneflek, dir.

