Kester, 10 september 2020

Betreft: brengen en ophalen van de kinderen vanaf 17 september
Beste ouders
Zoals jullie weten, zal onze school binnenkort uitbreiden met een nieuwbouw (4 klaslokalen en een
multifunctionele zaal). Jullie hebben waarschijnlijk al gemerkt dat het bouwterrein in De Ham momenteel
voorbereid wordt voor de aanvang van de werken.
Vanaf donderdag 17 september voert de aannemer grondwerken uit en zal er regelmatig aanvoer van beton
zijn. Dit kan het verkeer in De Ham bemoeilijken op bepaalde momenten. Om de veiligheid van onze kinderen
niet in het gedrang te brengen, hebben het schoolbestuur, de directie en de preventieadviseur onderstaande
maatregelen uitgewerkt omtrent het brengen en ophalen van de kinderen (gewijzigde in- en uitgangen). We
hebben hierbij uiteraard een evenwicht gezocht tussen het toepassen van de coronamaatregelen en de
verkeersveiligheid aan de schoolpoorten.
•

Kleuterschool: zowel de ingang als de uitgang worden het poortje aan de hoek van De Ham en
Bruneaustraat.
's Morgens vanaf 8.40 uur zal een leerkracht aan het schoolpoortje staan om je kind te verwelkomen.
Op het einde van de lesdag staan alle kinderen per klas onder het afdak. De ouders / grootouders
mogen op de speelplaats wachten op hun kind. We vragen aan de ouders en grootouders om achter
de streep te blijven zodat de leerkrachten overzicht hebben over wie opgehaald is en wie niet.
De kinderen die naar de opvang gaan of met de schoolbus naar huis gaan, worden door de
leerkrachten ter plaatse gebracht.

•

Lagere school: zowel de ingang als de uitgang worden de grijze poort in de Bruneaustraat.

•

Schoolbus: de schoolbus zal op de kleine parking ter hoogte van het opvanglokaal staan zodat de
kinderen veilig kunnen op- en afstappen. Daarom vragen we ouders en grootouders die hun kinderen
ophalen om er geen wagens te parkeren op de kleine parking.

•

Voor- en naschoolse opvang: blijft ongewijzigd.

Uiteraard blijven de bestaande coronamaatregelen omtrent het brengen en ophalen van de kinderen gelden:
- mondmasker dragen;
- ontsmetten van handen;
- afstand bewaren;
- zo snel mogelijk de speelplaats of ingang verlaten.
Deze afspraken gaan in vanaf donderdag 17 september tot nader bericht van bijsturing of wijziging van de
situatie naar aanleiding van de bouwwerken en/of opgelegde coronamaatregelen.
Bedankt voor het geduld, het begrip en de medewerking.
Tevens willen we het gemeentebestuur en de lokale politie bedanken voor de ondersteuning.
Met vriendelijke groeten
Gerda Jacobs
Directeur

Kester, 16 september 2020

Betreft: Aanvulling op brief van 10 september: ophalen van de leerlingen van de lagere school vanaf 17
september

Beste ouders
Na breed overleg kunnen we nu ook meer details geven over het verlaten van de school op het einde
van de schooldag voor de kinderen van de lagere school.
In volgorde zullen de kinderen de school als volgt verlaten:
1) De kinderen die in de opvang blijven, gaan onmiddellijk na het belsignaal naar het
opvanglokaal;
2) De fietsers verlaten via het zwarte hekje de school;
3) De kinderen die zelfstandig te voet naar huis gaan verlaten via het zwarte hekje de school;
4) De kinderen die opgehaald worden door een ouder/grootouder blijven in hun klasrij staan.
Langs de grijze schoolpoort komen de ouders in kleine groepjes (niet allemaal tegelijk!!) op
de speelplaats en pikken hun kind(eren) op. Samen verlaten ze dan zo snel mogelijk de
school via het zwarte hekje;
5) De kinderen die met de schoolbus naar huis gaan, verlaten als laatste de school langs het
zwarte hekje.

Een gemachtigd opzichter zal aan het zebrapad staan om de kinderen en ouders te laten oversteken.
We vragen om zorg te dragen voor elkaar, zowel door het respecteren van de veiligheidsmaatregelen
in verband met corona als in verband met de verkeersveiligheid.

Bedankt voor het begrip en de medewerking.

Met vriendelijke groeten
Gerda Jacobs
Directeur

