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Nieuwsbrief
Versoepeling Corona
maatregelen
Afgelopen dinsdag is beslist dat alle SO scholen na
de meivakantie weer open zullen zijn. Zie ook brief
Attendiz. Dit geldt ook voor De Huifkar. Belangrijk
om hierbij te vermelden dat alle leerlingen
starten vanaf dinsdag 12 mei. Zodoende
hebben we op 11 mei de mogelijkheid om alle
zaken te regelen die nodig zijn om op dinsdag te
kunnen starten met daarbij in achtneming de
Corona maatregelen die gelden. Dit heeft
geresulteerd in de volgende punten waarin we ook
een beroep doen op jullie als ouder:
• Alle leerlingen kunnen naar school als er
geen sprake is van symptomen van het
coronavirus. Zelfs met milde symptomen
zoals een verkoudheid willen we u vragen
om uw kind thuis te laten totdat uw kind 24
uur klachtenvrij is. Als er in uw gezin één of
meerdere gezinsleden ernstige klachten
(koorts en/of benauwdheid) hebben
(gehad), dan dienen alle gezinsleden
binnen te blijven tot iedereen in huis 24 uur
lang vrij is van milde klachten
(neusverkoudheid, loopneus, keelpijn,
lichte hoest, koorts of benauwdheid). In dat
geval mogen kinderen met milde klachten
niet naar school komen.
• Binnen school nemen we alle hygiënische
maatregelen in actie die aangegeven zijn
vanuit het ministerie.
• Voor het brengen van uw kind geldt dat we
u willen vragen om uw kind af te zetten aan
de Keppelerdijk bij één van onze
personeelsleden om daarna door te rijden
om zo doorstroom te kunnen creëren. We
willen u vragen om door de woonwijk uw
weg te vervolgen. Tijd van aanrijden is van
8.15 uur tot 8.30 uur. Vanaf 8.15 uur staan
wij klaar om uw kind naar school te
begeleiden. Kinderen die met de bus
komen zullen direct opgevangen worden bij
de grote parkeerplaats.
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Voor het ophalen van uw kind geldt
dat de kinderen eerst verzamelen in
de hal. We willen u vragen om te
wachten op het schoolplein met
daarbij de inachtneming van de 1,5
meter. Om 15.00 uur gaan de
kinderen naar buiten en lopen zelf
naar u toe. Vanzelfsprekend
begeleiden wij dit indien nodig totdat
uw kind bij u is. Bij het ophalen wordt
de tijd tussen 15.00 uur en 15.15 uur
gehanteerd. Dit geeft ruimte
spreidingsmogelijkheden.
Gymmen vindt zoveel mogelijk buiten
plaats. Het zwemmen gaat op De
Huifkar en op het Aquadrome de
komende periode niet door. U hoeft
dus geen gym- en zwemspullen mee
te geven aan uw kind.
De ambulante begeleiding en de
buitenschoolse opvang start ook na de
meivakantie
De eerste lijnsvoorzieningen
logopedie, fysio en ergotherapie
starten nog niet in de week van 11
mei. Wel is therapie via beeldbellen
wellicht mogelijk. Alle activiteiten en
evenementen gaan niet door. Dit
betreft de schoolreisjes,
schoolkampen, culturele week en de
Huifkartheaters. Gedane betalingen
worden teruggestort. In plaats van
deze activiteiten komt een ‘feestdag’
met vrije invulling die plaatsvindt in de
klas of buiten op het plein.
Voor afscheid groep 8 leerlingen zal
een apart plan komen om dit wel
doorgang te kunnen vinden.
De rapportgesprekken vinden plaats
via videobellen. T.z.t. ontvangt u hier
informatie over

Ik hoop u hiermee voldoende geinformeerd te
hebben en wens u een fijne meivakantie toe.
Tot na de vakantie.

