‘Een

warm nest geeft kinderen vleugels.’

Jaargang 29, september 2020
post@pcbdevlucht.nl tel:033-2982204

Vooraf: Dit is weer de eerste Vluchtpost van het nieuwe jaar. Iedereen van harte welkom op
De Vlucht. We hopen dat u een fijne zomer heeft gehad. We starten weer met frisse moed
en hopen op een goede samenwerking. We beginnen met de belangrijkste mededelingen
m.b.t. het opstarten van het schooljaar.
Corona:
-

-

-

U heeft van het schoolbestuur een brief gekregen met alle belangrijke
CORONA-nieuws. Daarin heeft u kunnen lezen dat u nog niet welkom bent in ons
schoolgebouw, ook maandag niet!
Maandag willen we de kinderen gefaseerd naar school laten komen. We willen geen
groepen ouders op het plein en de anderhalve meter kunnen we niet garanderen.
Hoe gaan we dat organiseren:
● 08.25 uur: de leerlingen van groep 6, 7 en 8 komen naar school en zoeken
hun leerkracht op, op het plein. Daarna gaan ze samen naar binnen. U als
ouder blijft buiten het hek. Zwaaien mag natuurlijk!
● 08.40 uur: de leerlingen van de groepen 3, 4, ⅘ en 5 komen op het plein en
zoeken hun leerkracht op. Samen gaan ze naar binnen. U blijft buiten het
hek.
● 08.50 uur: de kleuters zoeken hun juf op, op het voorplein. U blijft buiten het
hek. De juf gaat samen met de groep naar binnen. Zeker voor de
instroomgroep is dat spannend, maar Juf Lianne gaat dat zeker goed
stroomlijnen. ‘s Middags worden de kleuters naar het hek gebracht, ook dan
komt u niet op het plein. U heeft van de kleuterleerkrachten al een aparte mail
gehad hierover.
● Het kan zijn dat u even moet wachten, u heeft bv. een kind in groep 2 en
groep 4. Dat kunnen we deze ene dag helaas niet oplossen. Let u op de
anderhalve-meter-afstand onderling?
● Vanaf dinsdag is er weer een open-entree, de school is open vanaf 08.20 uur.
De kleuters worden gebracht tot de tafeltennistafel. Daar staat een kleuterjuf
die de kinderen opvangt. In de klas is ook opvang.
Snotterige kinderen blijven thuis. Merken we op school dat ze deze klachten
vertonen, dan bellen we u op en gaan ze naar huis. Alleen met een doktersverklaring
kunnen we uitzonderingen maken (bv. allergie). Kleuters mogen wel met een
snottebel naar school.

-

-

Is een huisgenoot koortsig of benauwd? Dan blijven de kinderen ook thuis tot er
24-uur geen klachten zijn.
Een leerkracht met corona-klachten (bv. verkouden) blijft thuis en laat zich
testen. Tot die tijd komt hij/zij niet naar school. We zoeken dan naar een
invaller. Lukt dat niet, dan zijn de leerlingen vrij.
U hoort dat dan voor 8 uur ‘s ochtends. Het is dus van groot belang dat u zorgt
voor achtervang! Iedere dag opnieuw. We begrijpen dat dit veel impact heeft,
maar u heeft de berichten in de media kunnen lezen: dit wordt de grootste
organisatorische uitdaging van het komende schooljaar. Dus nogmaals: zorg
dat u niet voor verrassingen komt te staan, zeker in de herfst kan het snel gaan
met hoesten en niezen. We zetten alle zeilen bij, maar kunnen geen ijzer met
handen breken en we rekenen dan ook op uw begrip.
Leest u verder de bestuursbrief nogmaals.

De agenda:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

maandag 31 augustus: start schooljaar
maandag 31 augustus: OPA (oud papier)
dinsdag 1 september: OPA tot 15.00 uur
donderdag 3 september: de startdienst vervalt
maandag 7 september: luizencontrole om 08.25 uur. Komt u helpen (indien het weer
mag)?
woensdag 9 september: de nieuwjaarsreceptie vervalt
maandag 14 september: start van de luistergesprekken (verplicht)
maandag 14 september: eerste zwemles groep 5 en 6
vrijdag 18 september: schoolreis groep ⅜, Oud Valkeveen (3) en Slagharen (4/8),
info volgt.

Overige opmerkingen:
1. Maandag krijgen de jongste leerlingen het vernieuwde informatie-boekje mee.
2. Maandag begint ook de zending weer.
3. We gaan zorgen dat iedereen weer toegang heeft tot PARRO, ons
communicatie-systeem. Lukt dat niet? Laat het even weten. Voor nu sturen we alles
even dubbel via Parnassys en PARRO.
4. Geeft u de gewassen luizencape weer mee? Hang er een sleutelhanger aan, zodat
uw kind zijn cape meteen herkent. Dat scheelt veel gezoek. Een luizencape is
verplicht. Een nieuwe luizencape is te koop voor vijf euro bij de leerkracht.
5. Heeft u de nieuwe schuur al gezien? We hopen dat er wat meer ruimte en lucht komt
in de school, het kan soms erg vol zijn.
Tenslotte:
De eerste week is altijd spannend en hectisch. Loopt u tegen dingen aan? Laat het weten
aan de leerkracht (naam@pcbdevlucht.nl) of aan mij (post@pcbdevlucht.nl). Samen komen
we er uit.

Groet, ook namens het team, Dick Lanenga

