Betreft: Versoepelingen per 25-02-2022

Beste ouders/verzorgers,
In deze brief lichten wij graag toe wat de versoepelingen voor IKC ’t Holthuus inhouden. We hebben een onderscheid
gemaakt tussen opvang en onderwijs.
ONDERWIJS:
Mondkapjes begeleiders en leerlingen groep 6-7-8
De begeleiders en leerlingen zullen géén mondkapjes meer dragen in school.
Zelftesten 6-7-8
Voor de kinderen van de groepen 6 t/m 8 en alle medewerkers geldt het dringende advies vanuit de overheid om twee
keer per week een zelftest te doen. De zelftesten zijn zoals u gewend bent te verkrijgen bij Dave.
Mocht u een aantal zelftesten op voorraad willen hebben dan kunt u deze ook afhalen bij Dave.
Algemene richtlijnen
Naast alle bovenstaande richtlijnen gelden natuurlijk in de school de algemene richtlijnen zoals: handen wassen,
ventileren, een goede hygiëne, etc.
Klachten
Wanneer uw kind klachten heeft geldt het advies om uw kind(eren) te testen. Dit geldt voor alle kinderen binnen het IKC,
ook voor de opvang.
Halen/brengen
Bij het brengen zijn er weer, max 5 ouders, ouders welkom in de groep. Het brengen en ophalen van uw kind gaat via de
nooddeur. Wij willen via deze weg nogmaals benadrukken dat wij er ’s ochtends zijn voor de kinderen en niet voor
algemene vragen van ouders. Zo kunnen we onze aandacht besteden aan alle kinderen die binnenkomen. Mocht er iets
zijn dan kunt u ons per mail, voor 08.00 uur, bereiken.
Oudergesprekken-rapportgesprekken
Gesprekken vinden in fysiek plaats tenzij anders besproken met desbetreffende betrokkenen.
Midweek
Per 09-03-22 gaan we weer over op een fysieke midweekviering voor de kinderen. De hele school zal dan als vanouds in
de middenruimte bij elkaar komen om te genieten van wat er in de groepen speelt en leeft.
Projectdagen: Tijdens de projectdagen mogen we groepsdoorbrekend werken en hier zullen we, indien nodig, ook weer
gebruik van maken. Zo kunnen kinderen uit verschillende klassen samen diverse activiteiten ondernemen.

Bij quarantaine gezin:
De begeleider van de klas neemt contact op met de ouder(s) van het kind om af te stemmen over eventueel benodigde
lesmaterialen. Dit kan verschillen per jaargroep. We focussen ons op het fysieke onderwijs. Dit betekent dat we geen
digitale instructie bieden.
Bij quarantaine begeleider:
We doen ons uiterste best om inval te regelen, zodat fysiek onderwijs op school door kan gaan. Mocht dit niet mogelijk
zijn, dan kan het zijn dat uw kind thuis moet blijven. U wordt hier in dat geval via de mail en Parro de avond van tevoren
op de hoogte gebracht.
OPVANG:
KDV
Voor het kinderdagverblijf blijven de maatregelen hetzelfde. U mag uw kind binnen brengen en ophalen. Wel is het
verplicht op de looproute te gebruiken. Dit betekent de groep via de tuindeur verlaten.
Peuterwerk
Voor peuterwerk geldt vanaf 7 maart dat ouders weer het pand mogen betreden tijdens het brengen van de kinderen.
Om 12:15 komen de begeleiders met de kinderen naar buiten. Wij verzoeken daarom om buiten te wachten tijdens het
ophalen.
BSO
Voor de BSO mogen de ouders de kinderen binnen ophalen. Het is dus niet meer nodig om te bellen tijdens het ophalen.
Zowel voor de Appelbongerd als de oudere groepen mogen de ouders het pand betreden.
Tijdens het halen en het brengen van de kinderen hoeft u geen mondkapje te dragen. Daarnaast vervalt ook de 1.5 meter
regel.
Laten we genieten van alles wat weer mag!

Met vriendelijke groet,
Mike van de Koppel en Nena Gieling

