Basisschool De Wilakkers

Spilcentrum Tuindorp

Eindhoven 18 augustus 2020,
Geachte ouders en verzorgers,

Wij hopen dat iedereen een mooie vakantie heeft gehad en dat de kinderen zin hebben om volgende
week weer te beginnen aan het nieuwe schooljaar.
Ook dit schooljaar zullen we starten met de coronamaatregelen die de overheid aangeeft. De
richtlijnen voor het basisonderwijs worden telkens up-to-date gehouden en wij volgen deze dan ook.
De belangrijkste richtlijnen zijn nog steeds:
-goede hygiëne, met name vaak en goed handenwassen
-geen volwassenen op het schoolplein en in de school
Hieronder ziet u de richtlijnen die we op school vanaf volgende week gaan hanteren:
1. Algemeen
-ouders komen niet in school of op het schoolplein (tenzij met toestemming van de
schoolleiding)
-ouders en kinderen wachten buiten het schoolplein op de bel
-we gaan terug naar de reguliere starttijden, voor alle kinderen: om 8.25 uur gaat de bel en
kunnen de kinderen naar binnen, om 8.30 uur gaat de bel en start het onderwijs. Voor alle
kinderen is de school uit om 14.45 uur, woensdag om 12.30 uur
-we gebruiken de 4 ingangen van school volgens hetzelfde schema als vóór de
zomervakantie:
-de groepen 7 en 8 komen door de hoofdingang aan de Piuslaan
-de groepen 5 en 6 komen door de nooduitgang bij de gymzaal
-de groepen 3 en 4 komen door de ingang van het schoolplein aan de Adrianusstraat
-de kleutergroepen komen door de ingang van het schoolplein bij de gymzaal. De
kleuterleerkrachten wachten op het schoolplein op de kinderen en vangen ze daar op.
-bij kinderen die klachten hebben graag melden en afstemmen met de leerkracht
-als kinderen worden ziek gemeld verzoeken wij u om door te geven of het gaat om coronagerelateerde klachten als luchtweginfecties en koorts
2. Richtlijnen voor een goede hygiëne
-tijdens schooltijd wassen we veel en goed onze handen
-op school gebruiken we geen desinfecteermiddelen meer maar water en zeep
-we nemen verder alle gebruikelijke voorzorgsmaatregelen

3. Regels voor ouders en leerlingen na vakantie in een risicogebied
-hierin volgen we de richtlijnen van de overheid. Wij verzoeken u kennis te nemen van deze
richtlijnen. https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/oudersscholieren-en-studenten-kinderopvang-en-onderwijs/voortgezet-onderwijs
-kinderen tussen 4 en 12 jaar mogen gewoon naar school maar blijven thuis bij klachten
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-wij verzoeken ouders die op vakantie zijn geweest in risicogebieden dit wel te melden bij de
leerkracht

Wij zien alle kinderen graag weer op maandag 24 augustus!
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