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Maandag 8 juni 2020

Studiedag (alle leerlingen vrij)

Dinsdag 9 juni 2020

Alle leerlingen weer tegelijk welkom op school

Maandag 15 juni 2020 14.00 uur

telefonisch JGT-spreekuur 06-54254177

Dinsdag 16 juni 2020

Nieuwsbrief 15

Beste ouders/verzorgers,
Vanaf volgende week (8 juni 2020) zullen de scholen hun deuren weer iedere dag voor alle kinderen
openen. Er zijn hiervoor richtlijnen waar we ons als school aan zullen moeten houden. De
basisscholen gaan weer open, echter gaan we nog niet naar ‘normaal’. Hieronder volgen de regels
die zullen gaan gelden vanaf dinsdag 9 juni. Maandag zijn wij nog gesloten i.v.m. een studiedag.
1. Schoolorganisatie:
●

Alle leerlingen komen alle dagen naar school vanaf dinsdag 9 juni 2020.

●

Bij afwezigheid van personeel wordt (indien mogelijk) vervangen.

2. Brengen/halen van de kinderen:
●

Tussen de middag is er weer TSO aanwezig. Kinderen die thuis eten, gaan naar huis.
○

●

ma, di, do & vr (grp 5 t/m 8) van 12.00 - 12.45 uur

We hanteren vanaf 8 juni weer de oorspronkelijke schooltijden:
○

ma, di, do, → 8.30 - 14.30 uur voor groep 1 t/m 8

○

wo → 8.30 - 12.30 uur voor groep 1 t/m 8

○

vr → 8.30 - 12.30 voor groep 1 t/m 4

○

vr → 8.30 - 14.30 voor groep 5 t/m 8

●

Max. 1 ouder mag uw kind(eren) brengen tussen 8.15 en 8.30 uur.

●

Max. 1 ouder mag uw kind(eren) ophalen.

●

Ouders van groep 1/2-leerlingen mogen hun kind(eren) tot de kleuteringang brengen.
Dit draagt bij aan spreiding van volwassenen. Hierbij is de 1,5m tot elkaar beter te
waarborgen.

●

Ouders van groep 3 t/m 8 mogen NIET op het schoolplein.

●

Ouders mogen NIET de school binnen.

●

Kinderen komen zoveel mogelijk wandelend naar school.

●

Kinderen die op de fiets komen zetten hun fiets in het fietsenrek op het schoolplein
zoals in tijde van Corona is gedaan (groep 1 t/m 5). De groepen 6 t/m 8 zetten hun
fiets in het oorspronkelijke fietsenhok naast de aula/speelzaal.

●

Personeel staat ‘s morgens en ‘s middags op het schoolplein om alles in goede
banen te leiden. U dient aanwijzingen van het personeel op te volgen.

●

Buitenschoolse opvang wordt weer opgestart zoals voorheen.

●

Na het halen/brengen gaat iedereen direct naar huis of de BSO.

3. Lesaanbod:
●

Er wordt weer volledig fysiek les gegeven.

●

Al het schoolmateriaal komt weer mee naar school en zal vervolgens op school
blijven. Inclusief de Chromebooks.

●

De gymlessen zullen weer doorgang krijgen voor alle kinderen. Dit zal in principe
buiten zijn, mits de sporthal weer open zal gaan.

●

Er kan nog geen vrijwillige (ouder) ondersteuning in de school plaatsvinden, behalve
voor vaste vrijwilligers die hier een vergoeding voor ontvangen (zoals de
TSO-ouders).

●

Stagiaires zijn aanwezig in de school.

4. Veiligheidsmaatregelen:
●

Tussen leerlingen onderling is 1,5 m niet noodzakelijk.

●

Tussen leerlingen en leerkrachten zoveel mogelijk 1,5 m afstand houden.

●

Tussen leerkrachten onderling altijd 1,5 m afstand houden.

●

We voeren geen fysieke oudergesprekken. Deze zullen, indien nodig,
digitaal/telefonisch plaatsvinden.

●

Iedereen wast goed zijn/haar handen en meerdere keren per dag voor ten minste 20
seconden.

●

Er worden geen handen geschud.

●

Hoesten/niezen in je elleboog.

●

Niet aan je gezicht zitten.

●

Jassen/tassen van de kinderen in de eigen klas aan de eigen stoel (behalve groep
1/2).

●

Leerlingen blijven aan de eigen kant van het schoolgebouw tussen de twee scholen.

5. Gezondheid:
●

Cf richtlijn RIVM: wanneer een leerling gedurende de dag klachten ontwikkelt zoals
genoemd hieronder, gaat de leerling naar huis. Ook eventuele broers/zussen worden
hierover geïnformeerd en gaan naar huis. De leerling gaat dan ook niet naar de BSO.
Als een leerling ziek wordt, wordt het direct door een ouder/verzorger opgehaald.

●

Thuisblijfregels gezondheid leerlingen: De school past de streng werende
RIVM-adviezen en richtlijnen die gelden voor het onderwijs toe:
○

○

Een leerling met de volgende (luchtweg)klachten¹ blijft thuis:
■

Neusverkoudheid.

■

Hoesten.

■

Moeilijk ademen/benauwdheid.

■

Tijdelijk minder ruiken en proeven.

■

Een leerling met koorts boven 38⁰C blijft thuis.

Wanneer een leerling positief getest is op corona moet hij/zij ten minste 7
dagen thuis blijven en uitzieken. De leerling mag pas weer naar school en de
opvang als hij/zij na deze 7 dagen ook 24 uur geen klachten meer heeft.

○

Als iemand in het huishouden van de leerling koorts boven de 38⁰C en/of
benauwdheidsklachten heeft, blijft de leerling ook thuis.

○

Als iedereen binnen het huishouden 24 uur geen klachten heeft, mag de
leerling weer naar school en de opvang.

○

Als iemand in het huishouden van de leerling getest is voor COVID-19 en een
positieve uitslag heeft, moet de leerling wachten tot die persoon 24 uur
klachtenvrij is en dan 14 extra dagen thuisblijven.

●

Leerlingen met klachten worden zo mogelijk getest door de GGD met toestemming
van ouder(s)/verzorger(s) volgens het landelijk testbeleid en opgestelde
uitgangspunten.

●

Leerlingen die behoren tot een risicogroep kunnen worden vrijgesteld van fysiek
onderwijs (beslissing van ouder(s)/verzorger(s) in overleg met de school en de
behandelend arts.

●

Leerlingen van wie gezinsleden tot een risicogroep behoren, kunnen worden
vrijgesteld van fysiek onderwijs (beslissing van ouder(s)/verzorger(s) in overleg met
de school en de behandelend arts).

6. Overig:
●

Alle gezamenlijke schoolactiviteiten zijn in ieder geval tot de zomervakantie
geannuleerd, zoals schoolreis, kamp groep 8, zomerfeest, sponsorloop,
schoolfotograaf, etc.

●

Voor groep 8 zal een alternatief programma worden aangeboden om alsnog een
mooi afscheid te mogen hebben van de school. Dit binnen de richtlijnen van het
RIVM. Ouders en kinderen uit deze groep zullen hier z.s.m. informatie over krijgen.

●

Juffen/meesterdag zal wel doorgaan. De leerkracht(en) van uw kind(eren) kiezen hier
zelf een moment voor en zullen dit met de ouders communiceren. Hier is geen
ouderhulp bij nodig.

●

Verjaardagen van kinderen mogen binnen de klas gevierd worden. Kinderen gaan
niet langs bij de andere groepen.Traktaties mogen alleen voorverpakt zijn vanuit de
winkel.

●

Met ingang van 8 juni 2020 wordt door scholen geen noodopvang meer aangeboden.

¹Als het kind elk jaar hooikoorts heeft of chronisch verkouden is dan herken je de klachten. Het kind mag dan
gewoon naar school. Als er twijfel is of als de klachten anders zijn dan normaal, houdt het kind dan thuis tot de
(nieuwe) klachten voorbij zijn.

Gymlessen
We zijn genoodzaakt om buiten te gymmen, want de Vosse is
nog niet open. Meester Robert en juf Tagrid zullen met de
kinderen gaan gymmen op het veld naast speeltuin
Kindervreugd wat achter de school is gelegen. Denkt u er bij
wat slechter weer aan om wat warmere gymkleding mee te
geven. Binnenschoenen zijn niet toegestaan. De kinderen
zullen op buitensportschoenen gaan gymmen. Vanaf 9 juni
zullen alle kinderen weer van de gymlessen kunnen genieten. Of en wanneer we weer gebruik maken
van de gymzaal is afhankelijk van besluitvorming door de gemeente. Wij wachten dit besluit af en
zullen jullie hierover informeren.

Citotoetsen
Net als ieder jaar zullen wij ook dit schooljaar de Citotoetsen in juni afnemen bij de kinderen uit de
groepen 3 t/m 7 om te kijken hoe het met de ontwikkeling van de kinderen gesteld is. Uiteraard
houden we bij de interpretatie van deze gegevens rekening met wat er in de afgelopen periode
allemaal is gebeurd. De resultaten worden door ons vooral gebruikt om te kijken wat het effect van de
periode van thuisonderwijs is geweest en hoe we de kinderen komend schooljaar het beste kunnen
begeleiden.

Rapporten
In de kalender van dit jaar staat dat de rapporten op 3 juli mee zouden gaan. We hebben besloten om
dit een week later te doen, dus op 10 juli, zodat we iets meer de tijd hebben met de kinderen volledig
op school om een beter beeld te krijgen van de kinderen. De rapportgesprekken zullen indien nodig
de week ervoor zijn. Deze gesprekken zullen digitaal gevoerd gaan worden.

Oudergesprekken
In de week van 6 t/m 10 juli zullen facultatieve oudergesprekken plaatsvinden. Deze zullen digitaal of
telefonisch worden gedaan. Als u dit graag zou willen kunt u dit bij de leerkracht van uw kind(eren)
aangeven. Tevens is het mogelijk dat u door de leerkracht wordt uitgenodigd hiervoor.

Studiedag 8 juni
Maandag 8 juni staat een studiedag gepland. De kinderen zijn deze dag vrij. Dit betekent ook dat er
niet aan het thuiswerk gewerkt hoeft te worden. Deze studiedag zal voor het team van Daltonschool
Hillegom in het teken staan van het optimaliseren van Daltononderwijs en het voorbereiden van het
nieuwe schooljaar.

Aanmelden nieuwe kinderen
Wij weten dat er nog een aantal broertjes/zusjes,van kinderen die nu op school zitten, nog niet zijn
ingeschreven. Zou u zo spoedig mogelijk uw kind willen inschrijven? Hierdoor kunnen wij goed
anticiperen op de aantallen leerlingen en daar vroegtijdig op handelen. Een inschrijfformulier kunt u bij
de directie (Joyce), administratie (Marga) of de kleuterleerkrachten halen.

TSO
Door de versoepeling van de corona-maatregelen in het basisonderwijs kunnen alle leerlingen vanaf
8 juni (op Daltonschool Hillegom vanaf 9 juni i.v.m. studiedag) weer tegelijk naar school. Ook de
TSO-ouders mogen hun diensten weer komen draaien. Het overblijven vanaf deze datum wordt dan
ook weer aan de ouders berekend. De meeste ouders hebben reeds voor het gehele schooljaar
betaald, zij hebben recht op een teruggave van € 20,-- per kind. Dit wordt binnenkort op de
bankrekening teruggestort. De ouders die nog niet voor het hele schooljaar betaald hadden, krijgen
een betalingsverzoek voor het resterende bedrag.

SPAARNE KIDS
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Spaarne Kids heeft de missie gezinnen te inspireren met regionale activiteiten. Langzamerhand
kunnen er weer activiteiten buiten in groepjes plaatsvinden. De tips passen telkens binnen de
laatst afgekondigde maatregelen. Hierbij ontvangt u de nieuwste selectie.

Midgetgolfbaan Haarlem
Kom gezellig midgetgolfen bij
Midgetgolfbaan Haarlem. De
park/bosachtige baan naast de
Haarlemmer Hout.
Woensdag en vrijdag van 13.00 uur tot
17.30 uur. Zaterdag en zondag van 11.00
uur tot 17.30 uur.
reserveer op tel.: 06-12269008
www.midgetgolfbaanhaarlem.nl

Volta Haarlem

Bij Volta Haarlem draait alles om dingen maken! Techniek, crea,
knutselen, een plek waar kinderen leren en creatief kunnen zijn.
Ondanks Corona zijn we elke wo. en za. middag open voor kinderen
vanaf 4. Allemaal volgens de richtlijnen. Voor de kids is het fijn om er
even uit te zijn! Deelname kan per keer, of met een strippenkaart.
Een proefles van 2 uur kan al vanaf €12,50!
Benieuwd?
Bel: 06 43 84 24 19.

Natuurspeeleiland Haarlem
Het Natuur Speeleiland Haarlem is weer
geopend voor alle rakkers die even lekker
willen komen uitrazen. Ze hebben geluk met
grote ruimte die ze hebben in de natuur!

💚

De 'corona' spelregels zijn terug te lezen op
website en de social media kanalen. Hierin
staat beschreven hoe zij het verloop van het
aantal bezoekers op het eiland zullen

de

de

hanteren.

Zandvoortsmuseum
Genoeg te doen vanaf thuis! Ben jij een speurneus, hou je van een mooi voorleesverhaal of wil je
juist een kleurtekening maken?
De magische speurtocht door de 3d Virtuele tour.
Sinds kort kun je vanuit je huis een kijkje nemen in het museum. Via de magische speurtocht ga je
het hele museum door. Dit kan je alleen of samen met je ouders of vriendjes

Kees de Muis zoekt een huis.
Een vermakelijk verhaal met allemaal plaatjes over Kees de Muis die avonturen in Zandvoort beleeft.

Tennisvereniging Merlenhove nodigt
niet-jeugdleden van harte uit!
Altijd al willen kennismaken met tennis, maar nooit van
gekomen …… dan is dit je kans!
Op 27 mei kan je GRATIS inlopen van:
13.00 tot 14.00 uur (jeugd 6 t/m 10)
14.15 tot 15.15 uur (jeugd 11 t/m 15)
De Jeugdcommissie staat klaar om samen te trainen,
oefeningen te doen én wedstrijdjes te spelen binnen de
normen van de RIVM.
Geef je snel op via jeugdcommissie@merlenhove.nl.
Groenendaal 1 - HEEMSTEDE

Wat is jouw boekentip?
Wil jij nú lekker lezen? Dat kan! Want de bieb is gelukkig weer
open. Het is even anders dan normaal door alle maatregelen, maar
je kunt vast en zeker een leuk boek vinden. Tip: kijk vóór je bezoek
even op de website van de bieb welk boek je wilt lenen. Moeite met
kiezen? Wat dacht je van Het Ministerie van Oplossingen of De
Grijze Jager of Dummie de mummie?
Heb jij zelf ook een leuke boekentip?
Stuur een mail en vertel waarom het zo’n leuk boek is. Met het
delen van jouw tip, maak je kans op een mooi cadeau.

