Nieuwsbrief augustus 2020
SBO Petraschool
Vanuit de directie:

Belangrijke info voor de start op 24 augustus!
Lees het goed door!
We gaan 24 augustus weer starten en we vinden het fijn
om alle kinderen weer op school te mogen ontvangen.
Wij verwachten alle kinderen weer gewoon op school,
indien zij geen klachten hebben. Kinderen die toch afwezig
zijn zullen wij deze moeten melden bij de
leerplichtambtenaar. Zij gaan met ingang van dit
schooljaar handhaven. Dus de kinderen zijn verplicht om
naar school te komen.

Contactgegevens
Adres: Faunuslaan 19,
5631 KN, Eindhoven
Tel.

: 040-2430970

www.sbopetraschool.nl

Belangrijke data
24-8-2020
Start school alle leerlingen
08.25 uur

Gezien de Corona ontwikkelingen gaan we de getroffen
maatregelen ook na deze vakantie weer voortzetten. We
verwachten hierbij weer op uw medewerking.

24-8-2020

We moeten ons met zijn allen aan de afspraken houden,
om het voor iedereen zo veilig mogelijk te houden.

27-8-2020

Brengen:

luizencontrole

Schoolfotograaf
31-8-2020

U als ouder neemt buiten de poort afscheid van uw kind en
gaat meteen naar huis. U mag niet op het schoolplein
komen. Bij het brengen dient u rekening te houden met 1,5
m afstand van andere ouders en leerkrachten.

Algemene ouderavond

Uw kind wordt opgevangen door het personeel van de
school op het schoolplein en de kinderen die met de taxi
komen, gaan direct naar de speelplaats en gaan dan
door hun eigen deur naar de klas.
De school begint om half 9. De kinderen mogen vanaf 8.20
naar de klas lopen en gaan via hun eigen aangegeven
deur naar binnen.
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Binnen het gebouw:
De kinderen krijgen aan het begin van de dag een duidelijke instructie omtrent de
regels en de hygiëne in en om het gebouw. Zij moeten 1,5 m afstand van de leerkracht
houden. Zij krijgen die regels aan het eind van de dag mee naar huis. U kunt deze
regels dan doornemen en nogmaals bespreken met uw kind.
Halen:
In verband met de veiligheid en om de afstand van 1,5 m te kunnen waarborgen is het
belangrijk om op tijd aanwezig te zijn en meteen weer te vertrekken met uw kind. U
dient achter het hek op de stoep of aan de overzijde van de straat op de stoep te
wachten. Graag met 1 ouder het kind komen halen. U mag de speelplaats niet op. De
juffen lopen mee tot aan de poort of mee naar de taxi. Er komt maandag nog een
instuctie waar de ouders van de groepen moeten wachten.
De taxiekinderen lopen naar de voordeur van de school en lopen zelf naar hun taxie
Andere belangrijke zaken:
Traktaties:


Er mogen nog steeds geen traktaties mee naar school genomen worden. De
leerkracht zal op passende wijze er toch een feestje van maken.

Contact ouders:








Er mogen geen ouders in het gebouw en op de speelplaats komen. Er mogen
alleen ouders binnenkomen voor een kennismakingsbezoek.
Bent u iets vergeten mee te geven, dan kunt u dit via de voordeur van de school af
komen geven.
Er mag alleen een ouder binnen voor een kennismaking met de school of wanneer
het kind voor de eerste keer naar school komt.
Er komen nog geen hulpouders op school, vrijwilligers mogen wel komen.
De naailessen gaan tot aan de herfstvakantie niet door.
Mocht u een vraag of mededeling hebben voor de leerkracht dan kunt u deze per
mail of telefonisch stellen. Dus niet mee naar binnen lopen.
Leerkrachten gaan op mijn verzoek om 15.30 uur naar huis. Zij vergaderen digitaal
en doen de verdere voorbereidingen thuis.
Nieuwsbrief augustus 2020

Pagina 2 van 8

Gym:





De gymlessen zullen aangepast worden en soms ook buiten plaatsvinden.
Contactspelletjes worden dan zoveel mogelijk vermeden.
Het douchen na de gymles mag ook niet volgens de richtlijnen.
We hanteren hierbij de richtlijnen van het KVLO/LO- platform versie 2 a van 03 mei
2020.

Pauzes:


We gaan in drie groepen buitenspelen, zodat de leerlingen genoeg ruimte hebben
om te spelen.

Hygiëne:









Er komen duidelijke instructies voor de kinderen omtrent het handen wassen, jassen,
tassen ophangen ed.
Het afstand houden van volwassenen.
Met de schoonmaak zijn er extra afspraken gemaakt omtrent het poetsen van de
toiletten, klinken en tafels. Leerkrachten poetsen klinkers en tafels ook nog extra
tussendoor.
We hebben al papieren handdoekjes, zeepdispensers in de groepen.
Leerkrachten en leerlingen mogen geen beschermingsmiddelen dragen, zoals een
mondkapje en handschoenen.
Er is op het bureau van de leerkracht een flexiglas scherm aanwezig om met
minder besmettingsgevaar les te kunnen geven.
In de klassen is er ook met tape aangegeven welke afstand er dient te zijn tussen
de kinderen en de leerkracht.

Logopedie, naschoolse lessen en het individueel werken met leerlingen:








De logopediste zal in overleg met de ouders de behandeling of digitaal,
beeldtelefoon of op school plaats laten vinden. We hanteren hierbij de richtlijnen
voor de paramedische zorg in de eerste lijn tijdens de coronacrisis en de leidraad
tot hygiëneprotocol van 30 april 2020.
Andere behandelaars kunnen toe worden gelaten, indien zij voldoen aan het
opgestelde protocol.
KluppluZ en andere partners zijn ook op de hoogte van de gebruikte protocollen.
De naschoolse lessen zullen ook weer zsm starten. Degene die dit organiseert, zal u
zelf hier een bericht over sturen.
Daar waar het mogelijk is, zal de ondersteuning zoveel mogelijk op afstand
gegeven worden.
De kinderen blijven zoveel mogelijk in de eigen groep.
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Hoe handhaven we de veiligheid?



We verwachten dat de kinderen zich aan de regels en afspraken houden, al weten
we dat het allemaal wennen en anders is.
Laten kinderen gedrag zien, waarbij de veiligheid van anderen in gevaar komt,
dan nemen wij passende maatregelen.

Wanneer kan uw kind niet naar school komen?







Als uw kind symptomen van het coronavirus heeft: hoesten, benauwdheid, koorts,
loopneus, keelpijn, verkouden.
Bij lichte verkoudheidklachten moet uw kind thuisblijven. Uw kind moet dan 24 uur
klachtenvrij zijn om weer naar school te mogen komen.
Zijn er andere gezinsleden ziek of verkouden, dan mag uw kind ook niet naar
school komen. Het gehele gezin moet dan weer 24 uur klachtenvrij zijn.
Signaleren we dat een ouder of leerling op school een van bovenstaande klachten
heeft dan treedt de collega in overleg met een bhv’er van de school. Er vindt dat
een meting met de oorthermometer plaats en zal uw kind bevraagd worden op de
gezondheidsklachten. Indien nodig zullen de ouders worden verzocht het kind
z.s.m. op te halen om mogelijke verspreiding te voorkomen.
Bent u met uw gezin in een oranje gebied op vakantie geweest en is één van de
gezinsleden besmet of heeft klachten dan moet uw kind 10 dagen in quarantaine
blijven. Is dit niet het geval dan mag uw kind gewoon naar school komen.

Praktische zaken:
Schoolfruit:
Het schoolfruit is gestopt vanwege de subsidie waar we niet meer voor in aanmerking
komen. Uw kind moet dus zelf fruit meenemen. Tevens vragen wij u om uw kind een
eigen drinkfles/-beker mee te geven zodat ze die kunnen vullen met water.
Schoolfotograaf:
De schoolfotograaf komt donderdag 27 augustus naar school. Geef uw kind vrolijke
kleding aan zodat ze er weer mooi opstaan.
Algemene ouderavond maandag 31 augustus:
Deze kan helaas niet in de gebruikelijke vorm doorgaan. Wij zijn na aan het denken om
hier een alternatief voor te vinden. Volgende week krijgt u hierover nog bericht.
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Tot slot:
De afgelopen week zijn wij alweer volop bezig geweest met de voorbereidingen van
het nieuwe schooljaar en gaan we het jaar op gepaste wijze openen. Wij, als team
hebben er weer veel zin in en vinden het fijn om de kinderen weer te mogen
begroeten.

Met vriendelijke groet,
Rita van Leeuwen
Directeur Petraschool
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