Zwolle, 13 augustus 2020
Betreft: start nieuwe schooljaar
Beste ouders/verzorgers,
De zomervakantie zit er (bijna) weer op. Op school zijn we de afgelopen week al weer
voorzichtig gestart met de voorbereidingen van het nieuwe schooljaar. Gezien het weer
heeft dit al menig zweetdruppeltje gekost maar de verwachting voor komende week is
gelukkig weer iets beter (lees iets lagere temperaturen).
Zoals al eerder aangegeven hanteren we vanaf a.s. maandag weer de oude schooltijden
en kan de TSO weer de opvang verzorgen van de kinderen die overblijven. Er is dus
geen continurooster meer en u dient uw kind(eren) op de reguliere wijze op te geven
voor de TSO.
Via de leerkrachten ontvangt u (indien van toepassing) nog groepsspecifieke informatie.
Voor iedereen blijven de welbekende hygiëne maatregelen van kracht (handen wassen,
geen handen schudden, blijf thuis bij klachten, houd 1,5 meter afstand (tussen
volwassenen) etc. We kunnen deze regels ondertussen vast dromen. Nog belangrijker is
dat we allemaal ons gedrag ook (blijven) aanpassen aan deze regels.
We hanteren (zo lang als gewenst) wel het afscheid nemen van de ouders buiten het
schoolgebouw; dus net als voor de vakantie geldt dat de kinderen zoveel mogelijk
alleen naar school komen, als er wel een ouder meegaat is dit max. één ouder per gezin
en afscheid nemen kan kort en gebruik hiervoor de openbare weg en een deel van het
plein als er te weinig ruimte overblijft om de 1.5 m afstand te kunnen hanteren. De
kinderen blijven voorlopig de ingangen gebruiken zoals voor de zomervakantie al enkele
maanden gold.
Ter informatie stuur ik de laatste informatie mee die deze week vanuit de overheid
beschikbaar is gesteld voor o.a. de basisscholen.
Uiteraard hopen we op ieders medewerking en verwachten we dat we volgende week
alle leerkrachten en leerlingen weer in goede gezondheid mogen ontmoeten.
Met zonnige groet (mede namens het team van de Wingerd)
Age-Jan Hut

