11 mei 2020
Beste ouders verzorgers,
Even een kort bericht.
Het was vandaag een fijne dag in de school.
Heerlijk om weer de kinderen in de school te ontvangen.
Het voelt een klein beetje terug naar het “oude normaal”.
Omdat we in deze periode voortdurend moeten bijschaven wat we eerder hebben afgesproken of
met u hebben gecommuniceerd heb ik nu voor vandaag nog een paar punten die ik graag met u deel.
Thuisblijf regels – gezondheid leerlingen
We hebben in deze lijst nog een extra regel toegevoegd die we graag onder uw aandacht brengen:
De school past de adviezen en richtlijnen van het RIVM toe. Specifiek zijn er de volgende
maatregelen van kracht:
 Leerlingen waar een van de gezinsleden corona gerelateerde klachten heeft blijven thuis.
 Leerlingen met corona gerelateerde klachten blijven thuis.
 Leerlingen die behoren tot een risicogroep kunnen worden vrijgesteld van fysiek onderwijs
(beslissing van ouder(s)/verzorger(s) in overleg met de school).
 Leerlingen van wie gezinsleden tot een risicogroep behoren kunnen worden vrijgesteld van
fysiek onderwijs (beslissing van ouder(s)/verzorger(s) in overleg met de school).
Buitenschoolse opvang
 Buitenschoolse opvang is alleen op de dagen waarop normaal gesproken de kinderen naar de
BSO gaan. Deze start vanaf 15.15 uur. (Eerder gaven we aan dat deze om 14.30 uur startte.)
 Voor de kinderen in de middagploeg die daarna naar de BSO gaan kunnen we in de ochtend
tot 12.30 uur de opvang verzorgen. Ook hier geldt: alleen op de dagen waarop zij normaal
gesproken gebruik van de BSO maken.
 Ouders regelen zelf de BSO met de opvangorganisatie waar ze nu ook gebruik van maken.
 School en BSO maken afspraken over het halen/brengen van kinderen.
Tot zover onze aandachtspunten voor vandaag.
Vanaf morgen gaan we weer op dinsdag de reguliere Info voor u verzorgen. En zullen we daar nodig
met extra berichten komen.

We wensen u een goede avond en tot morgen.
Met vriendelijke groet,
Het team van “t Startnest.

