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Klundert, 21-8- 2020
Betreft start schooljaar 2020-2021
Beste Ouder(s)/verzorger(s),
Er is de afgelopen tijd het een en ander veranderd: mensen met verlof, mensen komen terug, juf
Ninette weg, meester Ben komt enz.
Voor de duidelijkheid hieronder wat zaken die weer even opgehaald moeten worden.

Even voorstellen:
Mijn naam is Ben Degenaar en woon in Capelle aan den IJssel. Ik zal komend
schooljaar het aanspreekpunt zijn. Na vele jaren in Rotterdam gewerkt te
hebben, wil ik mijn ervaring inzetten op de Cocon en hoop op een fijne samenwerking en een heel goed jaar. Mijn werkdagen zijn ma-di-woe en do.
De vrijdag is mijn ”oudere werknemers dag”. Graag tot ziens op school.

Bezetting van de groepen:
Ma
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woe

do

vrij

Gr 1-2-3

Ilone

Ilone

Naar groep 45
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Gr 4-5

Gina

Gina

Gina / Githe(
soms)

Gina

Gina

Noortje

Noortje

Gr 3-4-5
Gr 6-7-8

Catrien

Catrien

Catrien

Githe verzorgt op dinsdag de IB en soms op woensdag de groep 3-4-5. Heleen Frijters zal als onderwijsassistent op do en vrijdag werken.
In verband met Corona zullen wij in deze brief nog even de belangrijkste afspraken herhalen en voor
u op een rijtje zetten.

Waar verzamelen de kinderen?
➢ Leerkrachten staan bij de afgesproken/ aangegeven plek om de kinderen op te vangen om
daarna samen naar de klas te gaan;
➢ Elke groep krijgt een vaste ingang en looproute; zoals voor de vakantie
➢ Aan het eind van de lesdag worden kinderen groepsgewijs naar buiten gebracht;
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Hoe kunt u uw kind op een veilig en goede manier naar school brengen?
We hanteren dezelfde regels als voor de vakantie, MAAR als u in een oranje of rood gebied op vakantie bent geweest, dient u 10 dagen in quarantaine te gaan om besmettingen te voorkomen.
Zie aan het einde de algemene maatregelen van de overheid en het bestuur ter herinnering in een
extra bestand.

Wat geef ik mijn kind mee voor de pauze?
➢ Geef uw kind schoongemaakt fruit of makkelijk te openen pauzehap, bakjes, pakjes en bekers mee, zodat uw kind zelfstandig kan eten/ drinken;
➢ Kinderen delen geen eten/ drinken;
➢ Geen traktaties meenemen;
➢ Kinderen zitten ook tijdens het eten van fruit/lunch aan hun eigen tafel.

Hoe houden wij contact met ouders?
➢ Contact met ouders verloopt voorlopig telefonisch, via Parro of mail. Eventueel op afspraak
via videobellen.

MR:
Door het vertrek van een van de ouders is er een vacature voor MR-lid. Indien u interesse heeft kunt
u dit kenbaar maken bij juf Catrien.

Kalender:
Op 3 september is de eerste studie dag voor het team. De kinderen zijn dan vrij van school.

Maatregelen omtrent Covid-19 staan zijn bijgevoegd in een ander bestand.
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