Bunschoten, 26 augustus 2020
Beste ouders/verzorgers,

Opening schooljaar : Maandag 31 augustus is het zover, het nieuwe schooljaar gaat van start! Wij
hebben er heel veel zin in. We hopen de kinderen ook! We zullen maandag in de groepen met de
kinderen samen bidden en de Here vragen om zijn zegen voor het komende schooljaar. Voor alle
groepen is er maandag een feestelijke start op het plein. De kinderen krijgen drinken en wat lekkers
erbij.
Luizencontrole : Dinsdag 1 september hebben we weer een luizencontrole op school. We doen dit na
elke vakantie om verspreiding zoveel mogelijk te voorkomen. Alvast bedankt, luizenmoeders voor
jullie hulp!
Jaarboekje: In de eerste schoolweek krijgt u het jaarboekje thuis (via uw oudste kind). Hierin vindt u
o.a. de jaarkalender, namenlijst en psalmlijst.
Enquête continurooster + schooltijden: Met enige regelmaat wordt aan mij de vraag gesteld of Het
Talent over kan gaan naar een continurooster. Om te achterhalen of er draagvlak is voor een
continurooster wordt er een digitale vragenlijst uitgedaan. De vragenlijst wordt opgesteld in
samenwerking met de MR. Ook de verdere stappen worden in samenspraak met de MR gedaan. De
vragenlijst wordt ook uitgereikt aan toekomstige gezinnen, waarvan hun kind(eren) al op onze school
staan ingeschreven. U krijgt binnenkort meer informatie. We starten dit schooljaar dus om 08:30 uur
en gaan om 12:00 uur naar huis. ’s Middags (met uitzondering van de woensdag) zijn de lestijden van
13:00 uur tm 15:15 uur. Woensdagmorgen zijn alle groepen om 12:00 uur uit. De onderbouw:
kinderen van groep 1 tm 4 zijn ook op vrijdagmiddag vrij. Kinderen die willen overblijven, kunnen zich
opgeven via LUNCHKIDZ.
Informatieavond : I.v.m. met het Corona-virus zijn er geen informatiebijeenkomsten in de groepen. U
krijgt belangrijke informatie over het reilen en zeilen in de klas, in de eerste schoolweek via de mail.
Schoolfotograaf : Vrijdagmorgen 11 september a.s. komt de schoolfotograaf. Dit jaar worden er alleen
groepsfoto’s en individuele foto’s van de kinderen gemaakt.
Luistergesprekken : Uw kind is ons een zorg! Om goed onderwijs te kunnen geven hebben school en
ouders elkaar nodig. We hebben een gemeenschappelijk belang: de ontwikkeling van uw kind! U kunt
als ervaringsdeskundige kunt veel informatie over uw kind geven dat het onderwijs ten goede komt.
Daarom vinden we samenwerking, afstemming en wisselwerking tussen school en ouders belangrijk.
We willen graag van u horen wat u van belang vindt voor de leerkracht om te weten. Voor ons is die
informatie “gratis advies”! U krijgt via de juf of meester binnenkort een vragenlijst toegestuurd. Wilt u
deze invullen en digitaal terugsturen. We kunnen deze informatie dan digitaal opslaan in Parnassys.

Nieuwe leerlingen en vertrek wegens verhuizing : Maandag komen er ‘6 nieuwe’ kinderen bij ons op
school. Daniek Bos, Jake Both, Evy de Graaf, Milan Koelewijn en Ferry Kievit. We starten groep 1 met
een mooi klein groepje. Twaalf kinderen in de kring. In de maand september komen er twee kinderen
bij. Justin van Twillert en Norah Hop. Ook in groep 5 een nieuwe leerling. Boaz, het zoontje van
meester Klaas komt bij ons op school. Allemaal van harte welkom!!!! We hopen dat jullie je snel bij
ons thuis voelen. We moeten afscheid nemen van Mats Huijgen. Mats zat vorig jaar in groep 1. Hij
gaat met zijn ouders en broertje Joas verhuizen. Mats, veel plezier op de Calvijnschool!
Corona maatregelen:
Op school gelden (voorlopig) de volgende maatregelen:
• Aanstaande maandag gaan we op school (opnieuw) extra aandacht schenken aan handen wassen met
zeep, in de elleboog niezen, het gebruik van de papieren handdoekjes en schudden we geen handen
meer.
• Met ingang van maandagochtend halen wij om 8:25 uur en 12:55 uur de kleuters en de kinderen van
groep 3 tm 8 op van het schoolplein. Het is de bedoeling dat ouders en vooral grootouders niet het
schoolplein en de school binnen komen. We gebruiken dezelfde in- en uitgangen als vorig schooljaar.
Groep 1 bij ingang zandbak op kleuterplein en groep 2 bij kleuteringang op grote plein. Groep 3 bij de
tennistafels. Groep 4 en 5 bij het fietsenhok en de andere groepen bij de hoofdingang.
Rondom thuis blijven gelden de volgende afspraken:
• U moet uw kind thuis houden als uw kind verkoudheidsklachten en/of koorts heeft. Als uw kind op
school deze ziekteverschijnselen vertoont, dan wordt u gebeld om uw kind op te halen.
• Bij het thuis houden van kinderen geldt de verwachting dat zij ook daadwerkelijk thuis blijven en niet
naar opvang, grootouders of activiteiten buitenshuis gaan. Kinderen kunnen het virus namelijk net als
iedereen daar verspreiden.
Bij besmetting:
• Wij stellen het op prijs als u het ons meldt wanneer u daadwerkelijk besmet bent met het
coronavirus. De privacywetgeving stelt dat u hier niet toe verplicht bent, maar goede onderlinge
communicatie kan de risico’s voor anderen beperken. Ouders die met hun kinderen in een COVID-19
risicogebied zijn geweest, moeten zich houden aan de 10 dagen ‘ in quarantaine ‘. Mocht dat bij u het
geval zijn, wilt u dat a.u.b. dan aan ons doorgeven. U en uw kinderen mogen niet op school of op het
schoolplein komen. Op basis van onze zorgplicht voor de veiligheid op school mogen we ouders en/of
kinderen wegsturen die dit advies niet in acht nemen. De school hoeft geen verzuimmelding te doen
voor kinderen die, vanwege het dringende thuisquarantaine advies, direct na de zomervakantie niet
naar school kunnen komen. We zullen met u overleggen over de mogelijkheden om uw kinderen in
thuisquarantaine afstandsonderwijs te geven.
Voor leerkrachten geldt:
• Ook leerkrachten moeten thuis blijven als zij verkoudheidsklachten en/of koorts hebben. Tot dusver
worden basisscholen alleen gesloten als er onvoldoende leerkrachten beschikbaar zijn.
’s Ochtends sturen wij rond 7:30 uur via mail en de Zinusapp een bericht als een lesdag onverhoopt
uitvalt voor een groep bij gebrek aan vervanging.
• Wanneer leerkrachten thuis moeten blijven, dan werken zij daar verder aan het onderwijs voor de
kinderen, inclusief alle bijbehorende taken en overleggen.
Besluitvorming op scholen:
Thuisonderwijs:

• Voor kinderen die genoodzaakt zijn om thuis te blijven, bieden we het lesmateriaal online aan. In
voorkomende situaties wordt u hierover geïnformeerd en stemmen we inlogcodes, de
beschikbaarheid van devices en het gebruik van boeken en schriften met u af. Om
onderwijsachterstand te voorkomen, moeten kinderen thuis onderwijs blijven volgen.
Tot slot: We houden u op de hoogte van onze besluiten en overwegingen. Daarbij stemmen we af met
de andere scholen in het dorp en de GGD.
We wensen alle kinderen en alle ouders een heel gezellig, leuk en leerzaam schooljaar toe!

Agenda:
Fotograaf (groeps- en individuele foto’s) :

11 september

GSK-week “En toen”

28 september
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