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Beste ouders/verzorgers,
De vakantie is bijna afgelopen. Het IKC is de hele vakantie open geweest. De BSO en het
kinderdagverblijf zijn druk bezocht. Aanstaande maandag heten we ook de leerlingen en u weer van
harte welkom op ons IKC. De afgelopen week is het team druk bezig geweest met het voorbereiden
van het komende schooljaar. De leerkrachten hebben er zin in!
Covid-19
Tijdens de zomervakantie is er veel te doen geweest over de situatie rondom het Coronavirus.
Landen zijn soms naar code oranje overgeschakeld waardoor vakanties ingewikkelder zijn geworden.
Ook in Nederland zijn brandhaarden geconstateerd. Ook zijn er rapporten over leeftijden, het
ventileren van gebouwen en mondkapjes verschenen. Het moge duidelijk zijn, we zijn nog niet van
het virus af. De school hoopte na de zomervakantie weer wat ‘normaler’ aan het werk te gaan. Door
de situatie is met de hele stichting juist besloten dat de maatregelen van voor de vakantie van kracht
zullen blijven. Dat betekent voor ons IKC onder anderen dat:
- ouders en kinderen bij het hek afscheid van elkaar nemen (m.u.v. de peuterspeelzaal en de KDV);
- leerlingen bij binnenkomst, bij toilet-bezoek en na het buiten spelen hun handen moeten wassen;
- ouders enkel op afspraak het terrein van de school mogen bezoeken;
- kinderen in de klas trakteren en niet voor de leerkrachten trakteren;
- de school het wegstuurbeleid van de RIVM volgt.
Voor onze verdere maatregelen en de totstandkoming daarvan, verwijs ik naar de eerdere
nieuwsbrief en de eerder gedeelde protocollen.
Situatie straat
Vanaf 31 augustus krijgt de Achterstraat een nieuwe bestrating. Deze werkzaamheden zullen
ongeveer twee weken in beslag nemen en we verwachten wat ongemak bij het halen en brengen.
Kalender
Aan het eind van de maand ontvangt u een kalender met de geplande activiteiten. De coronacrisis zal
voorlopig nog roet in het eten kunnen gooien. Zo kan het zijn dat de informatieavond een andere
invulling krijgt. Het team is van plan de omgekeerde 10-minuten gesprekken op anderhalve meter
(en op afspraak), fysiek door te laten gaan.
AVG
Komende week ontvangt u een AVG-formulier. Het zou fijn zijn deze snel, ingevuld, terug te
ontvangen op school.
Met vriendelijke groet,
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