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4 nov. Nationaal Schoolontbijt
14 nov. 9.30-11.30 uur inzamelingsactie speelgoed
peuterspeelzaal
17 nov. kinderen 12.00 vrij (teamscholing: Geef me
de vijf, d.i. via Zoom)
4 dec. Sinterklaasfeest
8 dec. kinderen 12.00 uur vrij (teamscholing: Geef
me de vijf, d.i. via Zoom)
18 dec. kinderen 12.00 Start kerstvakantie
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De Ark, een fijne school:

Beste ouders,

Waar we veiligheid hoog in vaandel
hebben

Het is in de Petrus Groeniastraat niet altijd even
veilig tijdens het wegbrengen en ophalen van de
kinderen. Daarom willen we in die straat
eenrichtingsverkeer creëren. U wordt daarom
aangeraden om met de auto vanaf het Estrikwerk,
richting Cynthia Lenigestraat te rijden. Als de
iedereen dat doet, ontstaat er eenrichtingsverkeer.
Er is gekozen voor deze richting, zodat er in voor- en
najaar niet tegen de zon in hoeft te worden gekeken
door de automobilist. Veiligheid voor onze
kinderen, daar doen we toch alles voor?

De RIVM maatregel is bij volwassenen
1 ½ M afstand houden, ook op het
schoolplein. Vooral bij het halen van
de kleuters verzoek u dringend u
hieraan te houden!

Misschien is het ook mogelijk om met elkaar af te
spreken dat, als de ouder óók uit de auto stapt, er
geparkeerd wordt in de omliggende straten. En dus
NIET in de Petrus Groeniastraat. Ook om fietsen uit
te laden/traktaties af te leveren is de Petrus
Groeniastraat geen geschikte plek.
Met elkaar kunnen we het veilig maken/houden.
De Tút en derút plek achter de school:

Attentie:

Auto’s kunnen daar (bij het hek) niet parkeren (wel
even stoppen), hiermee wordt voorkomen dat er een
verkeersopstopping ontstaat.

Op 14 november van 9.30-11.30 uur wordt er
speelgoed ingezameld op de peuterspeelzaal
(Lieuwkemastraat) voor Sinterklaas…
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Veiligheid en luizenpluizen…
Wilt u dit voorlopig zelf controleren?
Als u luizen constateert, graag melden aan de
leerkracht dan zorgen we dat de hele klas
gecontroleerd wordt om verspreiding te
voorkomen.

Nationaal Schoolontbijt: Wij doen weer mee
op woensdag 4 november.
We hanteren hierbij strikte hygiëne
maatregelingen

(herhaling) Voor wie het gemist heeft: De coronaafspraken: Voor kinderen op de kinderopvang of in het
basisonderwijs geldt :
•

#ook in het verkeer

•

Hartelijke groet,
Greet Stulp
•
•

Heeft het kind verkoudheidsklachten (zoals
loopneus, neusverkoudheid, niezen of keelpijn), of
bekende hooikoortsklachten, dan mag hij of zij naar
de kinderopvang of naar de basisschool. Het kind
hoeft niet getest te worden op corona. Dit
geldt niet als het kind een nauw contact is van iemand
die corona heeft. Of als het kind bij iemand woont die
koorts heeft of benauwd is. Dan moet hij of zij
thuisblijven.
Heeft het kind andere klachten, die bij COVID-19
kunnen passen, zoals koorts, benauwdheid of (meer
dan incidenteel) hoesten, dan moet hij of zij
thuisblijven tot de klachten 24 uur over zijn. Het kind
hoeft niet getest te worden op corona, tenzij hij of zij
ernstig ziek is. Neem dan contact op met de huisarts.
Heeft het kind ook koorts en/of benauwdheid? Dan
blijft iedereen in het huishouden thuis.
Als iemand in het huishouden positief is getest op
COVID-19, blijft iedereen in het huishouden thuis.
Krijg het kind klachten? Maak een afspraak voor een
coronatest.

Hygiëne: Goede (hand)hygiëne helpt verspreiding van het
nieuwe coronavirus te voorkomen. We wassen de handen
met water en zeep, bijvoorbeeld bij aankomst op school, voor
het eten en na het toiletbezoek.
•
•

Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten. Gooi
deze zakdoek weg na gebruik en was daarna je handen.

•

Op het plein houden we onderling 1 ½ m afstand.
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