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Belangrijke data de komende weken

Maandag 6 september Bonaire dag (alle kinderen vrij)

Het nieuwe schooljaar
Wij willen maandag 23 augustus a.s. uw kinderen weer van harte welkom heten op onze
school. Wij hopen dat u met uw gezin een fijne vakantie heeft gehad. En wij gaan met alle
meesters en juffen ons uiterste best doen om te zorgen dat uw kind dit schooljaar weer een
fijne tijd op school zal krijgen. De school is in de vakantie van binnen en van buiten helemaal
geschilderd en ziet er weer fris uit.
Ook in dit nieuwe schooljaar blijven we voorlopig de maatregelen rondom COVID-19 in acht
nemen. Op school blijven we de hygiënemaatregelen voortzetten maar wij vragen u als
ouder/verzorger ook goed te letten op eventuele gezondheidsklachten van uw kind. Zie ook
verder in de Nieuwsbrief. Op onze website https://bsdepelikaan.com/ kunt u onze
jaaragenda vinden en daar staan ook andere belangrijke data. Indien u nog iets te vragen
heeft of op te merken schroomt u dan niet om de groepsleerkracht van uw kind te
raadplegen.

Brengen & halen
Door de huidige omstandigheden is er besloten het brengen en halen van de leerlingen op
dezelfde manier te laten verlopen als afgelopen schooljaar. Dit houdt dus in dat u uw kind ‘s
ochtends bij de nooddeur van het lokaal of bij het hek kunt brengen, de lessen starten om
7.30 uur dus zorg dat uw kind vóór deze tijd aanwezig is in de klas. Uw kunt uw kind op
dezelfde plek om 12.45 uur weer ophalen. Het is dus nog steeds niet toegestaan voor
ouders om zonder toestemming het schoolplein of de school te betreden.
Maar in de eerste week is het voor ouders/verzorgers toegestaan om de kinderen van groep
1/2 en 3 naar de groep te brengen. Ook andere kinderen die de eerste schooldag spannend
vinden mogen naar de groep gebracht worden. Overlegt u dit even met de collega’s die bij
de hekken van de schoolpleinen staan.

Maatregelen COVID-19
Op school blijven we voorlopig de maatregelen rondom COVID-19 virus handhaven. Tijdens
de schooldag worden tussendoor de tafeltjes gereinigd, kinderen worden regelmatig
geattendeerd op het zorgvuldig wassen van de handen en door de dag heen worden de
lokalen zoveel mogelijk gelucht. Collega’s met COVID-19 gerelateerde klachten moeten
thuis blijven en zich laten testen. Wij vragen u als ouder om ook rekening te houden met
onderstaande maatregelen.

Kinderen van 4 t/m 12 jaar mogen met klachten niet naar school of naar de voorschoolse- en
buitenschoolse opvang en blijven thuis. Dit geldt zowel bij milde klachten (loopneus,
verkoudheid,niezen en keelpijn) als bij zware klachten (veel hoesten, koorts of
benauwdheid).
Uitgezonderd zijn kinderen die:heel af en toe hoesten bekend zijn met chronische hoest
kinderen die onlangs Covid-19 hebben doorgemaakt en zijn hersteld en toch weer hoesten.

https://bsdepelikaan.com/


Indien u twijfelt of vragen heeft neemt u dan contact op met school. Wij hanteren op school
een uitgebreid protocol dat samen met de andere scholen is opgezet door de Publieke
Gezondheid.

Kledingvoorschriften
Al onze leerlingen dragen van maandag t/m donderdag ons paarse Pelikaan polo. Op vrijdag
is eigen kledingkeuze toegestaan en als uw kind jarig is dan is het ook vrij in de
kledingkeuze. Kinderen mogen geen slippers dragen op school uit oogpunt van veiligheid.
Daarnaast willen wij op de dagen van de vrije kledingkeuze dat de kinderen gepaste kleding
dragen (geen blote buiken shirts en te korte shortjes).

Overzicht waar de groepen volgend schooljaar komen te zitten
In de bijlage vindt u de indeling van de klaslokalen voor volgend schooljaar.

Met een vriendelijke groet,

Mieke van Vliet en Gerald Kolenbrander
Directie bs De Pelikaan


