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We gaan weer beginnen!
Woordje vooraf

Voor nu wens ik iedereen, namens het
team, een heel fijn weekend toe!

Beste ouders/ verzorgers,
Met vriendelijke groet,
Na een warme zomervakantie gaan we a.s.
maandag weer beginnen. Ik hoop dat u en
de kinderen, ondanks de beperkingen,
toch een hele fijne vakantie hebben
gehad.
In dit extra Lindeblaadje staan een aantal
zaken die van belang zijn voor de start van
het nieuwe schooljaar. Veel van de
hieronder genoemde zaken komen voort
uit een bijgesteld protocol. Dit is het
resultaat van overleg tussen de directies
van beide scholen en is besproken binnen
de beide teams. En natuurlijk zijn de
uitgangspunten van het RIVM leidend
geweest bij het tot stand komen van het
protocol. Het uitgebreide protocol is
inmiddels ook gedeeld met de
Medezeggenschapsraad(MR) van onze
school.
En, zoals we het schooljaar geëindigd zijn,
starten we ook weer. Vol goede moed,
positief en denkend in mogelijkheden.
Natuurlijk beseffen wij ook dat de
omstandigheden snel kunnen veranderen
en dat er mogelijk al weer snel
aanpassingen kunnen volgen. Maar laten
we er samen, kinderen, ouders en
teamleden, een heel mooi schooljaar van
maken! Waarbij natuurlijk de gezondheid
van iedereen op de eerste plaats staat.

Bob Schram
Directeur OBS De Linde
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Welkom op school

Onze schooltijden zijn tot de
herfstvakantie:
Op maandag, dinsdag, donderdag en
vrijdag: 08.45- 14.45 uur.
Op woensdag: 08:45- 12:15 uur.
De inloop start alle dagen om 08.35 uur.

Luuk de Graaf, Marijne Verhoeven,
Manouk Rombout en Isabella Verstraten
zijn gestart op De Linde.
We wensen hen heel veel plezier bij ons
op school!

Basisregels i.v.m. Corona
1. Alle leerlingen gaan volledig naar school;
2. Tussen leerlingen hoeft geen 1,5 meter
afstand bewaard te worden;
3. Tussen alle volwassenen moet onderling 1,5
meter afstand bewaard worden;
4. De school zorgt ervoor dat leerlingen vaak
hun handen wassen;
5. Na school gaat iedereen direct naar huis of
de BSO;
Daarnaast blijven de hygiënemaatregelen van
het RIVM van kracht. En, zoals het OMT
nadrukkelijk aangeeft, is het extra van belang
dat die worden nageleefd. Het gaat daarbij
om:
• Een goede melding en monitoring van
besmettingen;
• Het strikt toepassen van triage wanneer
ouders/verzorgers en andere volwassenen
de school binnentreden (zie voor meer
informatie: www.rivm.nl/documenten/triagebezoekers);
• Het strikt toepassen van de overige
hygiënemaatregelen.

Continurooster
Zoals al bij u bekend blijven we in ieder
geval tot de herfstvakantie het
continurooster hanteren. Op deze manier
beperken we zoveel mogelijk de
contactmomenten.

Ingangen
Om de ouders zoveel mogelijk te spreiden
gebruiken we, net als voor de
zomervakantie, de eigen ingangen van de
verschillende groepen. In verband met alle
maatregelen starten we a.s. maandag niet
gezamenlijk buiten het schooljaar. De
kinderen kunnen dus rechtstreeks naar
hun nieuwe groep gaan. Wel zullen wij die
dag met alle kinderen samen een
gezamenlijk moment van de opening van
het nieuwe schooljaar hebben.

Ventilatie
De afgelopen weken is in de landelijke
media veel gesproken over de ventilatie
van scholen. Vorige week is er een
handreiking ventilatie, verwarming en
koeling verschenen vanuit onder andere
de PO-Raad. Aan de hand van deze
handreiking is deze week de installatie van
Futura nog eens uitgebreid gecontroleerd
door de betrokken partijen. Daaruit blijkt
dat wij een prima systeem hebben, dat
voldoet aan alle eisen.

Schoolkalender
A.s. maandag krijgen alle oudsten uit het
gezin een papieren schoolkalender mee
naar huis. We hebben geprobeerd om
hierin zoveel mogelijk activiteiten op te
nemen, die in een “normaal” schooljaar
plaatsvinden. Natuurlijk blijven er onder
de huidige omstandigheden onzekerheden
bestaan of bepaalde activiteiten wel of
niet kunnen doorgaan. En dat kan ook
tijdens het schooljaar nog wijzigen.
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Ouders in de school

Gymtijden

Er gelden nog steeds beperkingen voor
ouders in de school, al zijn deze niet meer
zo streng als voorheen. Ouders zijn weer
welkom, mits ze zich aan de 1,5 meter
afstand houden en ze natuurlijk
klachtenvrij zijn. Om e.e.a. te waarborgen
willen we u wel vragen vooraf een
afspraak te maken. Aan extern bezoek
wordt gevraagd contactgegevens achter te
laten, zodat we die kunnen gebruiken voor
een eventueel contactonderzoek van de
GGD.

Op maandag gymmen de groepen 5 t/m 8
en op donderdag de groepen 3 t/m 8.
Gelukkig mogen we weer gebruik maken
van de speelzaal en de sporthal van ‘t
Veerhuis. Wilt u de gymspullen dus weer
meegeven aan uw kinderen?

Belangrijke data

Informatieavond/ inloopmiddag
De gebruikelijke organisatie van de
informatieavond is binnen de huidige
richtlijnen niet meer mogelijk. Om u toch
van informatie te voorzien, hebben wij
vandaag met het team besloten tot een
andere opzet. Op vrijdag 28 augustus a.s.
ontvangt u een informatiebrief van de
leerkracht(en) van de groep van uw
kind(eren). De tweede week wordt u in de
gelegenheid gesteld na schooltijd de groep
van uw zoon/ dochter te bezoeken.
Hiervoor kunt u zich dan inschrijven via de
Parro app. Dit zal in tijdsblokken zijn,
zodat er steeds maar een beperkt aantal
ouders in de groepen aanwezig zal zijn. De
uitnodiging hiervoor volgt volgende week.

•
•

Dinsdag 25-08:
hoofdluiscontrole(o.v.b.)
Vrijdag 28-08-20: Lindeblaadje 1

Thuisquarantaine
Tijdens de laatste persconferentie werd
verteld dat de thuisquarantaine bij het
terugkeren uit een “oranje gebied”
teruggebracht is tot 10 dagen. Deze
quarantaine geldt niet voor kinderen tot
12 jaar, tenzij ze gezondheidsklachten
hebben, maar wel voor ouders en
leerkrachten. We gaan er vanuit dat
iedereen zijn/ haar verantwoordelijkheid
in neemt en deze regels respecteert en
naleeft.
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