Vogelvlucht

Kinderen op de basisschool, mogen met een
neusverkoudheid naar school en naar de
buitenschoolse opvang als zij geen koorts hebben.
Dit geldt niet:
• Als kinderen contact hebben gehad met
iemand die corona heeft.
• Als een kind bij een volwassene woont die
klachten heeft die passen bij corona én koorts
heeft of benauwd is.
• Het kind moet dan thuisblijven volgens de
quarantaine regels (RIV richtlijn).
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Wanneer mag het kind weer naar school?
• Het kind mag weer naar school als u of de
Corona besmette gezinsleden (en het kind)
klachten vrij zijn.

Extra Vogelvlucht i.v.m. de
veiligheidsmaatregelen.

Wij vragen daarom iedereen nadrukkelijk om
zich hieraan te houden. Ook onze leerkrachten
zijn verplicht de regels na te leven.

Beste ouder(s)/verzorger(s),
Wij kunnen ons voorstellen dat het soms
onoverzichtelijk is wat nu precies de
Coronamaatregelen zijn die op school gelden.
We hebben deze maatregelen vanaf april
gemeld en die zijn niet veranderd.
Dit zijn de belangrijkste maatregelen tegen de
verspreiding van het coronavirus:
Bij klachten
1. Als je klachten hebt, blijf je thuis en je laat je
testen.
2. Je zorgt voor een goede hygiëne en je houdt
1,5 meter afstand van anderen;
a. Was vaak uw handen
b. 20 seconden lang met water en zeep,
daarna handen goed drogen
c. Voordat u naar buiten gaat, als u weer
thuis komt, als u uw neus heeft gesnoten,
en natuurlijk voor het eten en nadat u
naar de wc bent geweest
d. Hoest en nies in de binnenkant van uw
elleboog
e. Gebruik papieren zakdoekjes om uw neus
te snuiten en gooi deze daarna weg.
Was daarna uw handen!
f. Schud geen handen.
3. Houd 1,5 meter afstand van anderen.
4. Bent u in een risicoland (code oranje, rood)
op vakantie geweest, volg dan de RIVMrichtlijnen.
5. De huidige maatregelen die gelden voor u en ons.

Hoe krijgt mijn kind dan les tijdens de
quarantaine periode?
• De leerkracht neemt contact met u op en
maakt afspraken over het werk.
Brengen en ophalen van leerlingen
• U bent niet welkom in school en op het plein.
De reden hiervoor is dat er anders te veel mensen
op een plek bij elkaar komen.
Dat maakt de kans op besmetting groot.
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
vrijhouden! (2m vanaf de poort!).
• Volwassenen houden 1,5 afstand van elkaar.
• Nieuwe leerlingen wachten tot 8.10 uur, dan
mogen ouders van de 4-jarigen mee de
school in (niet de groep in).
• De leerkrachten van de nieuwe leerling
maken tijdens de intake afspraken met u.
• 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 en eerder niet.

De Vuurvogel -Uithoorn

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.
• De opvang verzamelt de leerlingen op het
plein (vaste afgesproken plek).
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.
Nieuwe leerlingen
De ouders van nieuwe 4-jarige leerlingen mogen
de eerste dag in samenspraak met de leerkracht
en directie de school in, nadat alle leerlingen en
leerkrachten het lokaal in zijn. De ouders mogen
het lokaal niet in.
Hoe kan ik de leerkracht spreken?
U kunt de leerkracht persoonlijk spreken door een
afspraak te maken na school, dan mag u, met
gepaste afstand, de school in. Stuur een Parro
bericht of e-mail of bel om een afspraak te maken.
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.

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 altijd 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 meesters lezen de mail en bekijken
hun app niet tijdens het lesgeven.
Verjaardagen en traktaties
Als een leerling jarig is dan vieren wij dat in
principe op de dag zelf. Als uw kind in het
weekend of in de vakantie jarig is dan kunt u met
de leerkracht overleggen op welke dag de
verjaardag gevierd wordt. De leerlingen mogen
een traktatie uitdelen. Wij verzoeken u dan wel,
als het om een eetbare traktatie gaat, dit in een
gesloten fabrieksverpakking mee te geven.
Tot nu toe kunnen wij concluderen dat iedereen
zich goed aan de Coronamaatregelen houdt. Wij
vinden het prettig dat u ons op tijd informeert
zodat iedereen de juiste acties kan uitvoeren.
Hartelijk dank voor uw medewerking!
Met vriendelijke groet,
Team de Vuurvogel
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