Vogelvlucht

Wij vragen daarom iedereen nadrukkelijk om
zich hieraan te houden. Ook onze leerkrachten
zijn verplicht de regels na te leven.
Wij herhalen hieronder de belangrijkste
aangepaste maatregelen op school. Deze gelden
vanaf 8 juni en er zijn nog geen wijzigingen in.
Brengen en ophalen van leerlingen
 U bent niet welkom in school en op het plein.
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Het brengen
 Voor groep 3 t/m 8 geldt dat ze zelfstandig
de school in kunnen.
 Voor groep 1/2 geldt dat u uw kind op het
plein brengt en zelf langs de hekken staat
op het plein.
 U komt dus niet verder op het plein dan
langs het hek.
 Wilt u de ingangen bij de poorten vrij
ouden! (2 m vanaf de poort!).
 Volwassenen houden 1,5 afstand van elkaar.
 Nieuwe leerlingen wachten tot 8.15 uur,
dan mogen ouders van de 4-jarigen mee de
school in (niet de groep in).
 Voor peuteropvang de Vuurvliegjes is er een
afspraak met de peuterspeelzaal dat zij na
8.15 uur de kinderen komen brengen tot
aan de deur.

Datum: 15-08-2020
Nummer: 1
Agenda:
 17 aug Start van de school
 24 aug Onder voorbehoud ouderavond
groep 1-4 om 19.30 uur
 25 aug Onder voorbehoud ouderavond
groep 5-8 om 19.30 uur
 26 aug Start club fit
 30 sept Start Kinderboekenweek

Beste ouders/verzorgers,
Op 17 augustus hopen wij u allen weer te
verwelkomen op school, fris en fruitig na een
zonnige, tropische vakantie.
Tot nu toe hebben ons geen berichten bereikt
dat ouders, leerlingen, leerkrachten ziek zijn of
besmet zijn.
Dit willen wij graag zo houden en daarom
houden wij alle maatregelen ook vanaf de start
van het nieuwe schooljaar aan.
Er zijn 4 belangrijke maatregelen tegen de
verspreiding van het coronavirus: als je klachten
hebt, blijf je thuis en je laat je testen. Je zorgt
voor een goede hygiëne en je houdt 1,5 meter
afstand van anderen.
Bent u in een risicoland (code oranje, rood) op
vakantie geweest, volg dan de RIVM-richtlijnen.
De huidige maatregelen die gelden voor u en ons.

Er zijn 2 ingangen
 Bij het binnenkomen en naar huis gaan
ontsmetten de leerlingen hun handen.
 De groepen 1-4 maken gebruik van de
ingang op het plein.
 De zij-ingang bij de fietsen: komen de
leerlingen van groep 5 t/m 8 naar binnen en
gaan ze ook naar buiten.
 Neemt u afscheid voor u het plein op loopt.
Het ophalen
 De leerkrachten van groep 1 t/m 4 staan
midden op het plein met de groep.
 U staat tegen het hek aan, langs het gehele
plein, op gepaste afstand van elkaar. Door
tegen het hek aan te staan langs het gehele
plein hebben de leerkrachten van groep 1
t/m 4 zicht (overzicht) op de ouders.
 De leerkrachten sturen en wijzen de leerling
aan waar die naartoe moet lopen.
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Fietsen op slot doen
 Komt uw kind op de fiets?
 Moet u de fiets op slot doen?
 Wacht dan tot iedereen binnen is na 8.15 uur.
Jassen en tassen
 De jassen worden aan de kapstok opgehangen.
 Zorg ervoor dat uw kind iedere dag zijn/haar
drinkbeker/lunch box weer meeneemt.
Gym
 De gym is op dinsdag en donderdag.
 Iedere donderdag nemen de leerlingen hun
gymkleding mee naar huis om te wassen.
 Dinsdag nemen ze de gymkleding (en schoeisel)
weer mee naar school om te gymmen.
 Oproep
Heeft u thuis nog gymkleding/gymschoenen
waar uw kind is uitgegroeid? NIET
WEGGOOIEN! Jullie zouden ons enorm helpen
wanneer jullie deze bij ons (de vuurvogel) in
komt leveren. U kunt de gymkleding/
gymschoenen inleveren bij juf Conny.
Schoonmaak
Tussen 11.45 uur - 12.45 uur worden het toilet, de
deuren, klinken, tafels en stoelen schoongemaakt.
Handen worden gewassen voor, tijdens en na
school.
Zieke leerkrachten en leerlingen
 Mocht een leerkracht onverhoopt ziek
worden, dan is het in deze moeilijke tijd
helaas niet mogelijk om vervanging te
organiseren. Wij rekenen dan op uw begrip.
 Als uw kind snotterig, benauwd, verkouden
is, koorts heeft, dan rekenen wij erop dat u
de richtlijnen van het RIVM volgt.
 Zien wij dat leerlingen op school
ziekteverschijnselen vertonen dan bellen wij
u op om uw kind op te halen en zoals het
advies luidt ook de broertjes en zusjes mee te
nemen naar huis.
 Bij langdurige verkoudheid raden wij u aan
naar de huisarts te gaan.
 De huisarts beslist of de verkoudheid
eventueel hooikoorts of iets anders is en
adviseert u wat te doen.

Ziekmelden
Is uw zoon of dochter ziek?
Meld het dan:
 Voor 7.45 uur via Parro aan de juf/meester
van uw kind.
 Tussen 8.00 en 8.30 uur, telefonisch op
0297 - 521755 of via de mail
info@devuurvogel-uithoorn.nl. De
ziekmelding wordt dan aan de juf/meester
doorgegeven.
De juffen en meester lezen de mail en bekijken
hun app niet tijdens het lesgeven.
Verjaardagen en traktaties
Als een leerling jarig is geweest in de
zomervakantie dan wordt er met de juf of
meester afgestemd wanneer dit op school
gevierd kan worden als dit nog niet gedaan is.
Wij verzoeken u dan wel om een eetbare
traktatie in een gesloten fabrieksverpakking mee
te geven.
Overig nieuws
 Onder voorbehoud staat op de agenda de
algemene ouderavond. U verneemt spoedig
van ons of deze doorgaat.
 Op dit moment zijn wij bezig met het
vernieuwen van onze website. De planning is
om de nieuwe website voor 1 sept de lucht in
te laten gaan.
 U ontvangt binnenkort een extra bijlage over
de diverse communicatiemiddelen die wij dit
jaar gaan inzetten.
 Bij deze Vogelvlucht sturen wij u namens de
gemeente een informatiebrief over de
vernieuwing van gymzaal de Scheg.
Wij verheugen ons erop om de leerlingen weer
les te geven en voor de leerlingen zal het fijn zijn
om hun klasgenootjes weer te zien.
Heeft u vragen dan kunt u ons altijd mailen of
bellen.
Graag tot ziens op maandag 17 augustus!
Met vriendelijke groet,
Team de Vuurvogel
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