Nieuwsflits 14 augustus 2020
Beste ouders/verzorgers,
AGENDA
17 augustus
Eerste schooldag 2020-2021
Week van 21 september
Startgesprekken
2 oktober
Fietscontroles groep 4-6-8
9 oktober
Studiedag team, leerlingen vrij
12-16 oktober
Herfstvakantie

Maandag is het zover; de eerste schooldag van het nieuwe schooljaar.
We zien er naar uit om de kinderen te zien.
We staan aan het begin van het nieuwe schooljaar. Het zal een
spannend schooljaar worden. Grote vraag is natuurlijk of het virus de
kop gaat opsteken? We mogen ook alles in Zijn handen leggen.
We wensen u, samen met uw kind(eren) een gezegend nieuw
schooljaar toe.
We hopen dat u samen met uw kind(eren) heeft genoten van deze
zomervakantie. We hopen dat u heeft mogen genieten van Zijn
schepping. Dat u samen met uw kind(eren) heeft mogen verwonderen
over die onmetelijke sterrenhemel, als u de geuren opsnuift van het
bos of als u langs de zee heeft gewandeld en jezelf dan verbaast over
de eindeloze golfslag in de zee.
God is de creatieve bron achter dit alles, Hij is het die al dat moois met
zijn eigen woorden en handen heeft gemaakt, Hij heeft de zee een
plaats gewezen en de bergen laten oprijzen tot kilometers hoogte.
Dat we toch samen Hem mogen groot maken: “Heer wat bent U
groot!” Hoe machtig zijn Uw werken, hoe onnavolgbaar en eindeloos
goed Uw regeringsdagen. Hoe eindeloos is Uw liefde en geduld, hoe
onbegrijpelijk maar o zo mooi de onverdiende liefde die U mij geeft.
Eer aan U, Heer!”
Coronavirus
De richtlijnen van het RIVM zoals ze voor de vakantie golden blijven
van kracht. De belangrijkste regels zijn:
- Alle leerlingen gaan volledig naar school.
- Tussen leerlingen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden.
- Tussen alle volwassenen moet onderling 1,5 meter afstand bewaard
worden.
- De school zorgt ervoor dat leerlingen vaak hun handen wassen.
- Na school gaat iedereen direct naar huis of de BSO
Verder blijven de bekende gezondheidseisen gelden.
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Kinderen uit groep 1/2 mogen met verkoudheidsklachten naar school;
als zij geen koorts hebben. Dat geldt niet als kinderen contact hebben
gehad met een patiënt die het corona-virus heeft en er iemand in het
huishouden is met koorts en/of benauwdheid. Bij klachten
(neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, verhoging of
koorts, moeilijk ademen/benauwdheid, plotseling verlies van reuk of
smaak zonder neusverstopping) blijven kinderen (vanaf groep 3),
ouders en personeelsleden thuis.

Wij blijven handen wassen (en desinfecteren) en gebruiken papieren handdoeken. Ook zullen we
geen handen schudden.
Een aantal bijzonderheden t.a.v. dit onderwerp:
Ouders en externen in de school
Ouders en externen mogen alleen in de school komen wanneer er een afspraak gemaakt is. Hierbij
geldt dat we als volwassenen 1,5 meter afstand houden en dat u zelf gezond bent. De school
hanteert looproutes.
Halen en brengen van kinderen
De afspraken voor het halen en brengen van leerlingen blijven zoals ze voor de zomervakantie
waren.
Jaaropening
De gezamenlijke jaaropening zoals we deze gewend zijn te doen gaat helaas niet door. We hebben
een jaaropening voorbereid die in alle groepen wordt gehouden.
Informatieavond
De informatieavond op school komt dit jaar te vervallen. Over de invulling/kennismaking met de
nieuwe groepsleerkracht(en) wordt u z.s.m. geïnformeerd.
Startgesprekken
U ontvangt binnenkort informatie over de invulling van de startgesprekken.
Luizencontrole
Er is geen luizencontrole. Wilt u uw kinderen zelf controleren?
Continurooster
We hanteren, tot aan de kerstvakantie, het continurooster.

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

Groep 1-4
08:30-14:30
08:30-14:30
08:30-12:15
08:30-14:30
08:30-11:45

Groep 5-8
08:30-14:30
08:30-14:30
08:30-12:15
08:30-14:30
08:30-14:30

Ook heeft u voor de vakantie een enquête ontvangen. Wanneer er nieuwe ontwikkelingen zijn
rondom de uitslag en het vervolg van de enquête, brengen we u op de hoogte.
Verder houden we uiteraard in de gaten hoe het e.e.a. zich verder ontwikkelt.

Vakantierooster 2020-2021
Vakantie/vrije dag
Studiedag team
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Studiedag team
Voorjaarsvakantie
Goede Vrijdag
Tweede Paasdag
Studiedag team
Meivakantie
Studiedag
Hemelvaartsdag
Tweede Pinksterdag
Studiedag
Zomervakantie

Datum
Vrijdag 9 oktober
Maandag 12 t/m vrijdag 16 oktober
Maandag 21 december t/m vrijdag 1 januari
Maandag 1 februari
Maandag 22 februari t/m vrijdag 26 februari
Vrijdag 2 april
Maandag 5 april
Dinsdag 6 april
Maandag 26 april t/m vrijdag 7 mei
Woensdag 12 mei
Donderdag 13 mei en vrijdag 14 mei
Maandag 24 mei
Woensdag 23 juni
Vrijdag 9 juli t/m vrijdag 20 augustus

We wensen u nogmaals een goed en fijn schooljaar toe.
Met vriendelijke groet,
Team Triangel

