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Welkom terug!  Leuk dat jullie er weer zijn! 
 
De zomervakantie is bijna voorbij. Hopelijk is het voor iedereen een fijne vakantie geweest. Maandag 
begint het nieuwe schooljaar en stromen de kinderen het schoolgebouw in. We kijken ernaar uit ze weer 
te zien en hun verhalen te horen. Wij zijn er klaar voor. 

 

 

Startweek team 
 
Het team van de Aloysius is afgelopen maandag van start gegaan om alles in gereedheid te brengen voor schooljaar 
2020-2021. Er is hard gewerkt om de klaslokalen in te richten, het lesmateriaal voor te bereiden en met elkaar te 

bespreken hoe wij het schooljaar gaan beginnen. Vandaag hebben we met het hele team het jaarplan vastgesteld 

en ‘s middags is er onder leiding van Expertis een start gemaakt om onze visie te herijken en onze identiteit te 
bespreken. Vragen als “Waar staan wij voor? Wat willen wij betekenen voor de leerlingen zodat zij tot hun recht 
komen?“ kwamen aan bod. Het is goed om hier met het team aandacht aan te besteden, dit helpt ons bij het maken 
van keuzes. Dit jaar besteden we daar meerdere studiemomenten aan. Ook is er ruimte geweest om elkaar bij te 
praten over de gebeurtenissen tijdens de vakantie. 
 

 
 

 

Corona 
 
Het coronavirus heeft een stempel gedrukt op het tweede deel van het vorige schooljaar. Maandag aanstaande gaan 
we weer vol goede moed van start. 
Dit kunnen we doen als we ons wel weer met elkaar aan bepaalde afspraken houden, want tegelijkertijd realiseren 

we ons allemaal dat het virus voorlopig nog niet weg is. We zullen er alles aan doen om besmetting en verspreiding 
tegen te gaan. We hanteren daarvoor nog steeds het protocol van de PO-Raad. Voor dit schooljaar hebben we kleine 

aanpassingen gemaakt. 
 

Afspraken 
 
Over het algemeen geldt dat de afspraken betreft hygiëne ongewijzigd blijven en dat volwassenen in en rond het 

gebouw 1,5 meter afstand houden. Die afstand hoeven volwassenen niet tot kinderen tot 12 jaar te bewaren en 
kinderen hoeven dat onderling ook niet te doen. Wij bespreken wel met de kinderen dat zij zoveel mogelijk 1,5 
meter afstand van de leerkrachten houden, zeker in de hogere groepen. 
 

 Aloweetjes 
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Een aantal zaken brengen we expliciet onder uw aandacht: 
 

1. Haal- en brengtijden 
 We hanteren geen gespreide haal- en brengtijden meer. ’s Ochtends zijn de deuren tussen 8.20 uur – 8.30 uur 

open om de kinderen te ontvangen. ’s Middags gaat de deur om 14.00 uur open en komen alle kinderen tegelijk 
naar buiten. 

 
2. Brengen 

Wij adviseren u de kinderen, als dat kan, zoveel mogelijk zelfstandig naar school te laten komen. Als u uw 
kind(eren) brengt, dan brengt u hem/haar, net als vorig schooljaar, tot het hek. De kinderen wandelen dan 
zelfstandig of met hun broer of zus naar de klas. Graag de stoep en het Dupontplein weer snel verlaten om zo 
ruimte te geven aan andere ouders. Mocht uw kind voor het eerst naar school gaan dan mag u, als dit nodig is, 
uw kind tot de deur bij de kleuteringang brengen. Uw kind wordt dan door een van de leerkrachten opgevangen. 

 
Groepen 1/2 gaan door de kleuteringang naar binnen/buiten. 
Groep 3 gaat door de hoofdingang naar binnen/buiten. 

Groep 4 gaat via de achteringang van het lokaal aan de zijkant van de school naar binnen/buiten. 
Groepen 4/5 en 5 gaan door de zij-ingang bij het kantoor van Judith en Hèléne naar binnen/buiten. 
Groepen 6 t/m 8 gaan via de hoofdingang naar binnen. 
Er zal personeel buiten staan om de leerlingen te begeleiden. 

 
3. Halen 
 De leerkrachten van de groepen 1/2 gaan samen met de groep naar buiten en staan op dezelfde plekken als 

vorig schooljaar: 
- 1/2 A: bij boomschors links bij het hek 
- 1/2 B: bij boomschors links van het hek 

- 1/2 C: bij de boomstammetjes 
- 1/2 D: bij de boomstammetjes 
 
De kinderen van de groepen 3 t/m 8 zullen allemaal om 14.00 uur tegelijk zelfstandig de school uitkomen. Het 

is de bedoeling dat u achter het hek op uw kind(eren) wacht. 
 
4. Volwassenen in het schoolgebouw 

 De aanwezigheid van volwassenen in de school proberen we zoveel mogelijk te beperken. In het belang van de 
ontwikkeling van uw kind(eren) en onze leerlingen is het echter nodig dat er af en toe meer volwassenen in de 
school zijn, dan alleen ons personeel. Denk aan externe professionals, collega’s van andere scholen, vrijwilligers, 
schoonmakers en stagiaires maar ook u als ouders. 

 In principe kunnen ouders alleen op uitnodiging van school het gebouw in. Mocht u toch iets dringends willen 
bespreken, neemt u dan gerust even contact op. 

 

5. Iedereen weer naar school 
 In principe verwachten we alle leerlingen die geen ziekteverschijnselen vertonen op de eerste schooldag weer 

op school. Leerlingen tot 12 jaar die op 31 augustus korter dan 2 weken geleden zijn teruggekomen uit 
risicogebieden (aangeduid met code oranje of rood) moeten ook gewoon naar school komen. Zij hoeven niet in 

quarantaine. 
 Er gelden wel twee uitzonderingen: 

a) Voor leerlingen uit een risicogroep of met een gezinslid uit een risicogroep wordt in overleg met de school 
en leerplicht gekeken wat de beste oplossing is. 

b) Als een gezinslid positief is getest moet een leerling 10 dagen thuis blijven. 
 
6. Wat te doen bij ziekteverschijnselen bij de kinderen? 
 Kinderen die in groep 1 en 2 zitten mogen met neusverkoudheid zonder koorts naar school, behalve als zij een 

contact zijn van een patiënt met een bevestigde corona-infectie (COVID-19) of een volwassen gezinslid hebben 

met klachten passend bij corona. 
 Bij andere klachten dan neusverkoudheid, die bij COVID-19 kunnen passen (zoals benauwdheid, hoesten en 

koorts) moeten de kinderen thuisblijven. 
 Voor de kinderen van groep 3 t/m 8 blijft de richtlijn van het RIVM gelden: bij verkoudheid moeten zij 

thuisblijven. 

 Mocht u uw kind afmelden van school dan zullen we extra alert zijn en doorvragen wat de klachten zijn. Dit 
doen we om de ziekteverschijnselen binnen de school goed in de gaten te kunnen houden, zodat we eventueel 

melding kunnen doen bij de GGD. 
 
7. Ventilatie 
 Het schoolgebouw wordt zo goed mogelijk geventileerd. We zullen daarbij nauwgezet de aanwijzingen van het 

kabinet en de adviezen van de PO-Raad opvolgen. De leerkrachten zetten altijd ramen open waar dit kan en 
ook de deuren van het klaslokaal blijven zoveel mogelijk open. Wij raden u aan uw kind(eren) een vest of trui 

mee te geven voor als het wat kouder wordt. 
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8. Er mag weer getrakteerd worden 
 De jarige kinderen trakteren alleen in hun eigen groep. Wij adviseren een gezonde traktatie. De jarigen gaan 

niet de klassen rond om de leerkrachten te trakteren. De leerkracht van de jarige zal ervoor zorgen dat de 
andere leerkrachten felicitaties op een kaart schrijven. Overigens is het niet de bedoeling dat er traktaties 
worden ‘ingehaald’ voor de periode dat het niet kon. Graag begrip hiervoor. Hopelijk mag het een 'gewoon' jaar 
worden, waarin ieder kind aan bod komt. 

 
Wij zien iedereen graag weer terug op maandag 31 augustus 2020. 

Alle ouders zijn van harte welkom om tussen 8.30 – 9.00 uur onder het genot van een kopje 
koffie/thee elkaar op het schoolplein te ontmoeten. Uiteraard met inachtneming van de 1,5 meter 
afstand 
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