Ochtend, naar school

Hygiëne

8:15 – 8:25 kinderen op het plein.
Uitzondering Instroom (1C):
- Kinderen meteen naar binnen.
- Ouders mogen 1e schooldag mee naar binnen.

Er komt extra toiletreiniging onder schooltijd.

We zijn scherp op de hygiënemaatregelen en
laten de kinderen geregeld hun handen wassen.

Middag uit school
14:00 in volgorde 1C-1/2A-1/2B-3-4.
14:10 in volgorde 8 -7-6-5.
Kinderen gaan meteen naar huis.

Leerlingen van de groepen 7 en 8 en medewerkers dragen een
mondkapje buiten de klas
Ouders met toestemming (bijv. instroom) en externen
(bijv. monteurs) dragen een mondkapje in het hele gebouw.

Afhaalplek
Gr. 1 t/m 4: ouders wachten voor het Burgerweeshuis.
Gr. 5 t/m 8: ouders wachten op en rond de parkeerplaats.

Ouders
Ouders komen niet in de school.
Uitzondering in bijzonder situaties ter beoordeling van de directeur;
ouders dragen dan een mondkapje.

In de klas
Kinderen hoeven geen afstand tot elkaar te bewaren.
We werken zoveel mogelijk in vaste groepjes.
Klassen onderling houden we gescheiden, ook op het plein.

Ziek melden:
- info@dehagenpoort.nl
- of 0570 616784 tussen 7:45 en 8:15

Thuis blijven
Kinderen moeten thuisblijven bij:
•
Neusverkoudheid (ook niezen)
•
Regelmatig hoesten
•
Benauwdheid
•
Koorts
Behalve: kinderen met bekende chronische luchtwegklachten.

Kind, huisgenoot of leerkracht positief
Wij volgen de richtlijnen in het landelijk protocol d.d. 6-2-2021 (website):
•
Thuisblijfregels leerlingen (par. 3)
•
Thuisblijfregels personeel (par. 4)
Bij twijfel of behoefte aan advies neemt de directeur contact op met GGD
en/of Bestuur OPOD.

Kind weggebracht of opgehaald? A.u.b. direct naar huis gaan.
Zo houden we het rustig en veilig rondom de school.

Testen
Het advies is om uw kind laten testen bij klachten
•
Bel daarvoor naar 0800-1202.
•
Test negatief? Uw kind mag weer naar school.
•
Wel of niet testen is de keuze van ouders: zie protocol par. 4 (website).
•
Testen gebeurt niet op school.

