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Vernieuwde richtlijnen RIVM
Sinds vrijdag 18 september zijn de
richtlijnen vanuit het RIVM met
betrekking tot kinderen in de
basisschoolleeftijd (tijdelijk)
versoepeld. Ondanks de
aangescherpte maatregelen sinds
gisteren, blijven deze van kracht.
Kinderen tot 13 jaar die (licht)
verkouden zijn, beginnende keelpijn
hebben of een loopneus hebben
mogen weer naar school komen. Er
is een ‘Beslisboom’ bijgevoegd
waarin u voor kinderen t/m groep 8
kunt zien wat van toepassing is op
uw kind.
Een kind (tot 13 jaar) moet
thuisblijven als:
-Het kind verkoudsheidsklachten
heeft die gepaard gaan met koorts
en/of benauwdheid.
-Een huisgenoot koorts of
benauwdheidsklachten heeft.
-Een huisgenoot positief getest is
op COVID - 19.
-Het kind contact heeft gehad met
een patiënt met bevestigd COVID 19.
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Ouders en school
De coronacijfers binnen de regio
‘Gooi- en Vechtstreek’ stijgen
helaas nog steeds. Daarnaast zijn
gisteravond strengere
maatregelen aangekondigd.
Dit is een duidelijk signaal om als
volwassene de richtlijnen van het
RIVM goed in acht te nemen.
Houdt u zich buiten de
schoolhekken alstublieft aan de
1,5 meter afstand. Plan speeldates
vooraf of telefonisch en blijf niet
onnodig rond de school staan.
En wilt u bij het brengen en halen
van uw kind snel plaats maken bij
het hek, we merken dat
regelmatig meerdere ouders
dichtbij elkaar staan bij het hek.
Wilt u een bericht aan de
leerkracht doorgeven, dan kan dit
telefonisch of via Social Schools.
Als ouder mag u niet in school
komen en ook niet binnen de
hekken van het plein,
uitzonderingen daargelaten.

BELANGRIJKE DATA
30 september
Start Kinderboekenweek
1 oktober
Ontruimingsoefening
5 oktober
Dag van de leraar
7 oktober
Atletieksportdag groep 5 t/m 8
8 oktober
Lekker lang leesmiddag (info volgt)
9 oktober
Speelgoedochtend groep 1/2
Voorleeswedstrijd groep 5 t/m 8
12 t/m 16 oktober
Herfstvakantie
19 oktober
Studiedag, alle kinderen vrij

Kinderboekenweek
Op woensdag 30 september start de
Kinderboekenweek met als
thema ’En toen?’. Tot aan de herfstvakantie
zal er in alle klassen extra aandacht besteed
worden aan het lezen. Het motiveren van
kinderen om te lezen speelt een grote rol,
want als je iets leuk vindt doe je het vaker.

Bent u of uw gezinsleden positief
getest op Covid-19, stel dan de
directie op de hoogte middels een
bericht per mail of Social Schools.
U en uw gezinsleden moeten 10
dagen thuis in quarantaine blijven.

Wij vragen u om hier serieus mee
om te gaan om zo de kans op
verspreiding te verkleinen en de
gezondheid van onze leerlingen, de
leerkrachten en andere
medewerkers niet in gevaar te
brengen.

Vier collega’s van KBS de Pionier
zijn positief getest en zijn in
quarantaine. Voor onze school zijn
geen verdere maatregelen nodig.
Wel blijft het van belang voor
iedereen om alert te blijven en
zich te laten testen indien er
gezondheidsklachten zijn.

Bij kinderen die erg verkouden zijn,
verzoeken wij om uw kind thuis te
houden. Dit zodat de leerkrachten
minder kans hebben om verkouden
te worden. Een verkouden
leerkracht mag niet op school
komen en moet zich laten testen.
Dit willen we zoveel mogelijk
voorkomen om het onderwijs te
continueren.

Aanmelden nieuwe leerlingen
Wordt uw zoon/dochter dit
schooljaar 4 jaar en heeft u
hem/haar nog niet ingeschreven?
Graag z.s.m. aanmelden in
verband met het aantal
beschikbare plaatsen in de huidige
groepen 1/2. Wellicht is het nodig,
gezien de aantallen, om toch een
instroomgroep te formeren.

Schoolplein
De werkzaamheden aan het schoolplein zijn
afgerond. We zijn heel blij met het
eindresultaat. De kinderen spelen met plezier
op het schoolplein. Zij hebben de nieuwe
speeltoestellen meteen in gebruik genomen.
Wel willen wij nog een openingsmoment
hebben, samen met de kinderen. Dit zal op
donderdag 8 oktober plaatsvinden en u zult
hier volgende week meer over zien/horen.
Bijlagen:
- Beslisboom verkouden kind t/m groep 8
- Brief ventilatie schoolgebouwen
- Voorstellen leden ouderraad
- Voorstellen meester Rens (gymdocent)

