Vrijeschool de Berkel PO
Email: e.schrijvers@vrijeschooldeberkel.nl

BERKELBULLETIN schooljaar 2020-2021 no. 1 van 27 augustus 2020
Bulletin voor alle leerlingen, ouders en medewerkers van de Vrije School de Berkel.
Kopij inleveren via de mail vóór donderdagmorgen 9.00 uur.
Dag

Datum

Zaterdag
Maandag
Dinsdag
Dinsdag
Donderdag
Dinsdag
Woensdag
Woensdag
Maandag
Woensdag
Donderdag
Maandag
Dinsdag

18 juli
31 augustus
1 september
8 september
10 september
15 september
16 september
16 september
21 september
23 september
24 september
28 september
29 september

activiteit
Zomervakantie
Eerst schooldag klas 1 t/m 6
Eerste schooldag kleuters
Ouderavond klas 6
Ouderavond klas 3 Suzanne
Schoolfotograaf
Schoolfotograaf
Ouderavond klas 3 Soscha
15 minuten gesprekken
15 minuten gesprekken
15 minuten gesprekken
Ouderavond klas 2
Michaëlsfeest

t/m 30 augustus
10:00 – 12:00 uur
8:30 – 12:45 uur
Start 20:00 uur; grote zaal
Start 20:00 uur; grote zaal

Start 20:00 uur; grote zaal

Start 19:00 uur; grote zaal

En toen was de zomervakantie voorbij.
We staan helemaal klaar om de start te maken op 31 augustus.
Iedereen is naar wij hopen weer gezond en opgeladen terug van vakantie.
De Jaarplanner is inmiddels gedrukt en zal in de eerste week worden uitgedeeld.
Iedereen een goed weekeinde gewenst en tot in het nieuwe schooljaar.
Eerste schoolweek
Maandag 31 augustus:
Klas 1 t/m 6 starten om 10:00 uur (tot 12:00 uur).
De kinderen van klas 1 worden om 10:10 uur op het kleuterplein nog één keer welkom geheten door hun kleuterjuf
van het afgelopen schooljaar 2019-2020.
De kleuterjuffen zullen deze kinderen begeleiden naar het onderbouw-plein, waar juf Marlise en juf Lisette ze zullen
opwachten.
Met een sprong over het touw laten ze hun oude juffen achter zich; de nieuwe vangen ze op. Ouders van deze
kersverse eersteklassers zijn uitgenodigd om van deze sprong getuige te zijn.
De leerlingen van klas 2 tot en met 6 starten om 10:00 uur in hun nieuwe klaslokaal.

In verband met de COVID-19 richtlijnen vragen wij de ouders van klas 2 tot en met 6 hun kinderen te brengen en zelf
direct weer te vertrekken. Volwassenen houden onderling 1,5 meter afstand.
(Op dit moment laat het COVID-19-protocol de start met alle leerlingen en ouders in de zaal niet toe.)
Voor de ouders van klas 1 is er na afloop bij mooi weer koffie/thee buiten. Om 12:00 uur zijn alle kinderen (klas 1 t/m
6) vrij.
Dinsdag 1 september
Voor de kleuters start het nieuwe schooljaar op deze dag. Zij worden op de gewone tijd, dus om 8:30 uur verwacht
op het kleuterplein en hebben deze dag normaal school tot 12:45 uur.
De kinderen van klas 1 tot en met klas 6 hebben deze dag school tot 14:45 uur.
COVID-19 maatregelen na de zomervakantie
De maatregelen in het kader van COVID-19 blijven van kracht.
Helaas, maar laten we ervoor zorgen, dat we de 1,5 meter regel blijven hanteren. (en vaak handen wassen, etc.)
Hieronder nog een keer de maatregelen die nu gelden.
De doorgaande acties om COVID-19 in toom te houden
Scholen moeten zich houden aan de volgende regels:
* besmettingsgevallen melden bij de GGD;
* goede check of kinderen corona gerelateerde klachten hebben zodat ze dan thuis blijven.
Omdat het coronavirus de afgelopen weken niet is opgelaaid, durft het kabinet deze versoepelingen aan voor de
kinderen en jongeren. Volgens experts is het schrappen van de 1,5 meter verantwoord. Dit kan leiden tot verspreiding
van het virus, maar dat risico weegt niet op tegen de negatieve effecten van de huidige situatie op het welzijn van
jongeren. Ook zijn het bron- en contactonderzoek en het testen beter op orde. Daardoor kan een nieuwe plaatselijke
uitbraak eerder onder controle zijn, is het idee.
Kinderen en jongeren
* Kinderen tot en met 12 jaar hoeven onderling én tot volwassenen geen 1,5 meter afstand te houden.
Dit geldt ook op de kinderopvang en het basisonderwijs.
* Jongeren tot 18 jaar hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden.
Dit geldt voor alle leerlingen (ongeacht leeftijd) op de middelbare scholen, die na de zomervakantie weer
volledig
open gaan; de 1,5 meter tussen leerling en onderwijspersoneel blijft wel van kracht.

Deze regels blijven van kracht:
-

-

-

Musicals, schoolreizen, schoolkamp en andere evenementen: Deze activiteiten zijn toegestaan, maar het
dringende advies is om hier zeer terughoudend mee te zijn. Voor al deze activiteiten gelden de algemene
richtlijnen vanuit de overheid met betrekking tot bijeenkomsten buiten het reguliere lesaanbod, het beperken
van verplaatsingen in de openbare ruimte enz. De uiteindelijke afweging vindt plaats op schoolniveau.
De volwassenen (ouders/verzorgers/externen) niet in en door het gebouw. Of alleen vooraf in afstemming
met de leerkracht.
Niet op het schoolplein; ook na schooltijd (m.u.v. kleuterouders, blijven achter de blauwe lijn) Na de regen
trekken we die opnieuw.
Met regelmaat wassen de kinderen hun handen (op school – en advies is ook thuis)
Op school blijven we extra schoonmaken elke dag (minimaal 1x de klinken, de tafels, e.d. aanraak vlakken
schoon)
In de kleuterklassen maken we ook tussendoor schoon
We houden de corona principes aan door:
1,5 meter afstand (volwassenen)
(Nadrukkelijk voor alle volwassenen/personeel. Voor kinderen en volwassenen is het een streven.)
Handen wassen met regelmaat (20 seconden)
Geen handen geven.
Beperken fysiek contact tijdens het buitenspelen.
Meld je kind ziek als het corona gerelateerde klachten heeft (koorts, verkoudheid, hoesten, niezen,
benauwdheid, keelpijn). Overleg anders vooraf.
Krijgt je kind in de loop van de schooldag corona gerelateerde klachten, dan wordt je gebeld om het op te

-

komen halen. Heeft één van de gezinsleden koorts of benauwdheidsklachten, dan blijft het hele gezin thuis.
Is er bij een gezinslid corona besmetting vastgesteld, dan ben je als ouders verplicht dit te melden. We
hebben als school ook die verplichting.
Teamleden met corona gerelateerde klachten blijven thuis. Mocht een leerkracht ziek zijn, zullen we een
vervanger proberen te vinden, is deze niet beschikbaar dan melden we dat en blijven de kinderen van die
klas thuis. Er zal dan thuiswerk worden gegeven.

Schooltijden per 01-08-2020
In de zomervakantie hebben jullie een mail ontvangen m.b.t. de nieuwe schooltijden
De schooltijden per 01-08-2020 zijn:
- De kinderen van klas 1 en 2 gaan op de maandag, woensdag en vrijdag tot 12:45 uur naar school
(i.p.v. tot 12:30 uur).
- De kinderen van klas 3 tot en met 6 gaan op de woensdag tot 12:45 uur naar school (i.p.v. tot 12:30 uur).
Hieronder staan de schooltijden nog een keer in een schema.

Euritmie
Vanaf maandag 7 september starten de euritmielessen voor de klassen 1 t/m 3.
De euritmielessen zullen verzorgd worden door Johannes Treuren, Wolfram Reisiger verzorgt de muzikale begeleiding.
Vergeet dus niet om ervoor te zorgen dat de kinderen vanaf maandag 7 september hun euritmieschoenen op school
hebben.

