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Willemstad, 11 augustus 2021.
Geachte ouders,
Morgen, donderdag 12 augustus, gaat het schooljaar weer van start.
Alvast een fijn en gezegend schooljaar toegewenst! Hopelijk heeft u een fijne vakantie gehad en
komen de kinderen 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 willen we u op de hoogte stellen van de situatie waarin we nu verkeren v.w.b.
COVID-19 oftewel het coronavirus. N.a.v. het nieuwe protocol zullen de volgende afspraken gelden.
De eerste schooldag
Ouders mogen helaas het schoolterrein nog niet op. De kinderen van de groepen 2 tot en met 8 lopen
op de eerste schooldag en de andere schooldagen zelfstandig via de voorpoort naar binnen en lopen
door naar hun klas. Dit doen ze tussen 7.00u en 7.30u.
Voor u als ouder met een kind in groep één dat nu voor het eerst bij ons gaat beginnen, wordt een
uitzondering gemaakt, waarbij u tot aan de oktobervakantie wel met uw kind het schoolterrein op
kunt ’s morgens. Hierbij de aanwijzingen van de aanwezige leerkrachten opvolgend.
Hoe?
- Tussen 7.15u en 7.45u komen de kinderen van de groepen één via de achterpoort van de
school naar binnen. Dat is de poort aan de kant van “Crossfit”.
- Hierbij mag één ouder met mondkapje het kind naar binnen brengen en achterlaten bij de
klassenleerkracht.
- Hierna vertrekt de ouder weer en loopt via dezelfde achterpoort terug naar de auto.
- Gelieve niet al te lang te blijven dralen, daar de parkeerplaatsen aan die kant beperkt zijn en
om agglomeratie te voorkomen.
- Een ouder die reeds een ander groter kind bij ons op school heeft, brengt het kind van groep
1 niet eerder naar binnen en zeker niet door de voorpoort. Zoals we eerder zeiden: ouders
mogen officieel niet het schoolterrein op.
Het ophalen van de kinderen
De groepen 1 én 2 worden opgehaald vanaf 12.25 u via de achterpoort door één ouder
mét mondkapje. Gelieve na het ophalen meteen de school te verlaten via de achterpoort.
Groep 3 en 4 zullen achtereenvolgens vanaf 12.25 u via de voorpoort de school
verlaten. Dit gebeurt per klas, wat zal worden aangegeven door een leerkracht
die met het bordje van desbetreffende groep buiten staat en via de megafoon.
U kunt dan zien/horen welke groep aan de beurt is. Na groep 3 volgt groep 4,
groep 5, enz.
Een dringend verzoek om op afstand te blijven wachten tot u de groep van uw kind ziet om dan uw
kind bij de voorpoort op te komen halen. De klassenleerkrachten zullen uw kind dan naar u toesturen.
Deze regeling geldt tot nader order. Als we allemaal samenwerken, zal het zeker soepel verlopen.
Bij voorbaat dank voor uw medewerking!
Met vriendelijke groet,
J. Steijvers, dir.

A. van Eenennaam-Maduro, adj.

