4-Tal
mededelingen
SCHOOLJAAR 2020 – 2021
24 juni 2021

Versoepelingen corona richtlijnen per 26 juni 2021:
1. Schoolkampen zijn toegestaan zolang de 1,5 meter afstandsregel tussen volwassenen
kan worden gewaarborgd.
2. Schoolreisjes zijn toegestaan mits men zich houdt aan de coronaregels die van
toepassing zijn op de plek bestemming.
3. De cohortering is losgelaten. Kinderen hoeven niet meer gescheiden de school binnen te
komen en te verlaten. Samen spelen in de pauze mag weer.
4. Het blijft belangrijk om vaak handen te wassen, afstand te houden en te testen bij
klachten.
5. Als kinderen of teamleden positief worden getest, blijven de huidige
quarantainemaatregelen intact.
6. Verplichting van persoonlijke beschermingsmiddelen is opgeheven, tenzij bij volwassenen
de 1,5 meter niet kan worden gewaarborgd.
Wat betekent dit voor ons:
➢ Met ingang van maandag 28 juni zijn de begin- en eindtijden voor groep 1 t/m 8 weer
gelijk. De eerste bel gaat om 08.25 uur, dan mogen de kinderen naar binnen en bij de
tweede bel om 08.30 uur starten de lessen. Ook de gescheiden pauzes komen te
vervallen.
➢ De maatregel: geen ouders op school en op het plein handhaven we in ieder geval tot de
zomervakantie. Corona is ondanks alle versoepelingen nog niet voorbij.
➢ In school zijn mondkapjes niet meer verplicht.
➢ Het snottebellenbeleid (kinderen blijven thuis bij klachten) blijft intact.
Schoolfotograaf:
Morgen, vrijdag 25 juni komt de schoolfotograaf op ’t Ambyld. Volgens de coronaregels
worden er alleen individuele portretten, een groepsfoto van alle leerlingen en een teamfoto
gemaakt. De fotograaf adviseert om kleurige kleren te dragen voor een mooi resultaat.
OUD IJZER ACTIE:
De container staat tot 7 juli op het parkeerplein bij Us Doarpshus. Met de opbrengst van deze
actie kan de ouderraad weer veel goede en leuke dingen voor onze kinderen doen en kan de
vrijwillige ouderbijdrage laag worden gehouden. Helpt u mee verzamelen?
N.B. in verband met de (on-) veiligheid van kinderen, verboden voor kinderen.
Bijlage: uitnodiging UDA

Agenda:
Vrijdag 25 juni
Maandag 28 juni
Maandag 28 juni t/m
Donderdag 1 juli

08.30 Uur schoolfotograaf
Rapport mee.
16.00 Uur online MR vergadering.
Contactgesprekken groep 1 t/m 7.
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Vrijdag 2 juli
Maandag 5 juli
Dinsdag 6 juli
Woensdag 7 juli
Donderdag 8 juli
Vrijdag 9 juli

’s Morgens Eindfeest
19.00 Uur afscheid groep 8.
Schoolkamp Terherne groep 7/8
Verjaardag vieren juf Karin.
Schoolreis groep 1 t/m 4.
Schoolkamp Terherne groep 7/8
Schoolkamp Terherne groep 7/8
Laatste schooldag.
10.30 uur uitzwaaien groep 8
School on Wheels.
Start zomervakantie t/m zondag 22 augustus.
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