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Nieuwsbrief 1-2020

Brielle 28 augustus 2020

Van de directie:
Wij zijn er klaar voor, u ook?
Beste ouder(s) en verzorger(s), Onze school gaat vanaf
maandag 31 augustus weer open en we kijken ernaar
uit om uw kind(eren) te mogen verwelkomen in de klas.
We merken dat in de samenleving en dus ook op onze
school nog steeds veel vragen en zorgen zijn rond het
Coronavirus. In deze brief leest u over een aantal
punten die op dit moment spelen en de manier waarop
we daar als school mee omgaan. Tevens informeren wij
u in deze brief over het aangepaste rookbeleid op het
schoolplein.

Protocollen
We starten het schooljaar volgens de protocollen die voor de vakantie zijn
opgesteld door de PO-Raad en het RIVM. De belangrijkste punten hieruit:
1. Houd afstand, hoest in de elleboog, was vaak je handen zijn er
gezondheidsklachten neem contact op met uw huisarts en laat u testen. Bij twijfel
bel even met school.
2. Alle leerlingen gaan volledig naar school (continurooster t/m 13:30 uur)
3. Tussen de leerlingen hoeft geen afstand bewaard te worden
4. Na school gaat iedereen direct naar huis of naar de BSO
5. Indien u de school wilt bezoeken kan dat alleen op afspraak en na het
beantwoorden van een korte vragenlijst (Triage)
6. Volg de voorgeschreven breng-- en haalroutes die door de scholen op het Gooteplein zijn opgesteld om zo veilig
mogelijk van en naar school te gaan. Voor de Branding is dat de route via de route van de parkeerplaats het zwembad (u
en uw kinderen komen en gaan dus altijd via die kant)
7. Volg de voorgeschreven breng- en haaltijden:
- de groepen 1,2 en 3 brengen 8.15 uur, halen 13.20 uur;
- de groepen 4, 5 en 6 brengen 8.20 uur, halen 13.25 uur;
- de groepen 7 en 8 brengen 8.25 uur, halen 13.35 uur.
8. Wij als personeel houden afstand van elkaar, andere volwassenen en de kinderen en hanteren strikt de juiste
hygiënemaatregelen
Ventilatie In de afgelopen weken is er in de media veel gesproken over de rol van
ventilatie van gebouwen bij het verspreiden van Corona. Goede ventilatie en een gezond
binnenklimaat zijn uiteraard belangrijk. Uit adviezen van het RIVM blijkt echter dat er op dit
moment geen reden is om wat betreft de mate van ventilatie in gebouwen af te wijken van
eisen waaraan scholen nu al moeten voldoen. Wel is er een advies geformuleerd voor het
gebruik van bepaalde technieken voor ventilatie. De daarvoor opgestelde richtlijnen volgt
onze school uiteraard op, bijvoorbeeld door regelmatig ramen en deuren open te zetten.

Check ventilatie
De minister van Onderwijs heeft het Landelijk Coördinatieteam Ventilatie op Scholen (LCVS) opgericht. Zij hebben
afgelopen week een ambitieplan gepresenteerd, wat inhoudt dat alle schoolbesturen vóór 1 oktober een check hebben
gedaan of hun gebouwen voldoen aan de ventilatie-eisen. Inmiddels is onze gebouwbeheerder Anculus achter de
schermen al druk bezig met een inventarisatie van de situatie per school. De uitkomst van deze check wordt medio
september verwacht.

Regels na vakantie in het buitenland
Na een verblijf in het buitenland kunt u het dringende advies krijgen 10 dagen in
thuisquarantaine te gaan bij terugkomst. Geldt het dringende advies voor u na een
vakantie in het buitenland?
Dan mag u niet op school of op het schoolplein komen. Uw kind(eren) mogen wel
naar school, de kinderopvang, buitenschoolse opvang en meedoen met
sportactiviteiten. Zij blijven alleen thuis bij gezondheidsklachten.

Aangepast rookbeleid schoolplein
De nieuwe wetgeving staat het roken op schoolpleinen niet meer toe
vanaf 1 augustus 2020. Nu waren we al een rookvrije school, maar we
hebben op het Gooteplein samen met de andere scholen, de
Kinderopvang en de directie van het Bresgebouw afgesproken dat het hele
Gooteplein rookvrij is. Er zullen borden geplaatst worden en er zal ook
gehandhaafd worden.
Met vriendelijke groet,
Gerrit Bussink

Vakantie Biebboeken mee terug.
Een groot aantal leerlingen uit groep 3 t/m 7 hebben deze vakantieboeken van de bibliotheek
via de leerlingenschoolpas geleend. Wij vragen jullie deze boeken maandag mee naar school
te nemen. We gaan allemaal deze week nieuwe biebboeken halen voor in de klas en thuis !
daarvoor moeten eerst de vakantieboeken ingeleverd zijn.

Oproep voor spullen in huishoek van groep 1-2b
Voor in onze huishoek in groep 1/2 B zijn we op zoek naar het volgende:
• Een donkere pop
• Een buggy
• Poppenkleertjes maat babyborn
• Verkleedkleren (5-6-7 jaar), zoals jurken maar ook jongenskleren
• Ook damesschoenen (hakken) zijn welkom
Als u ons hiermee kunt helpen laat het ons weten.
Alvast bedankt, juf Mirjam en juf Hester

Even voorstellen,
Hallo, ik wil mezelf even aan jullie voorstellen.
Mijn naam is Sanne Swemmelaar, ik vervang als maatschappelijk werker mijn collega Ilse
van der Welle, die momenteel met zwangerschapsverlof is.
Ondanks dat het een beetje wennen is, in deze toch wel gekke tijd ben ik met veel plezier
gestart en kijk ik er naar uit om jullie te helpen en jullie vragen te beantwoorden. Ik ben
ruim 5,5 jaar werkzaam voor Kwadraad, ik heb met verschillende doelgroepen en in
verschillende teams gewerkt.
Als jullie als ouders/verzorgers vragen hebben over bijvoorbeeld scheiding, opvoeding,
gedrag, faalangst, rouw, pesten, sociale weerbaarheid etc.? Neem dan gerust contact met
mij op.
Ik kan met jullie mee denken en ook ben ik aanwezig op de scholen om eventueel gesprekjes met de kinderen te voeren
en daarnaast mee te denken met de leerkrachten en internbegeleiders.
Ik ben te bereiken via 06-11046137 of via email: s.swemmelaar@kwadraad.nl
Mijn werkdagen zijn maandag t/m donderdag.
Met vriendelijke groet,
Sanne Swemmelaar

Schoolwebsite en app
De schoolwebsite www.obsbranding.nl en de schoolapp zijn weer klaar voor gebruik.
Surft u gerust eens langs de diverse pagina’s en leer de school van uw kind nog beter kennen.
Kijk vooral even naar de nieuwe gym/zwemroosters, sommige klassen beginnen al direct op de maandag
met gymlessen!
Bent u aan het surfen over onze website en
Komt u nog foutjes tegen? Meldt u dat gerust zodat we ze gewoon kunnen verbeteren.
Groepsnieuws volgen via de app?
Was u aangemeld voor de app bent u automatisch doorgeschoven naar de volgende groep van uw kind.
Nieuwe volgers via de app kunnen eerst de app downloaden , daarna registreren via het ouderportaal (te vinden onder
het kopje ouders) op onze website
Met de ontvangen inlogcodes via het geregistreerde e-mailadres , kan er dan weer via het ouderportaal op onze website
aangemeld worden voor app-gebruik van de te wensen groepspagina’s en ontvangst van de digitale nieuwsbrieven.
Lukt het niet kunt u altijd contact opnemen met meester Peter om het één en ander te regelen.

Fijn schooljaar gewenst namens het hele team

