
Beste ouders/ verzorgers,

Vanaf maandag 28 februari worden bijna alle corona maatregelen afgeschaft. Dit
betekent dat alleen de hygiëne regels, het ventileren en 2x per week preventief
testen voor groep 6, 7, 8 en het personeel van kracht blijven. Met deze
versoepelingen kunnen we ouders weer op school ontvangen en groepen weer
mengen. Bouwlezen en de verrijkingsklas gaan dus weer als vanouds door.

In de corona periode was het vervelend dat ouders niet de school in konden.
Tegelijkertijd was er een enorme rust bij de start van de dag. Tijdens
verschillende gesprekken met ouders en leerkrachten horen we dat we niet terug
hoeven naar hoe het was. Wel willen we elkaar in de school ontmoeten en
ouders de mogelijkheid geven om af en toe even te kunnen kijken in de klas van
hun kind. Dus om rust en ruimte te creëren voor de kinderen bij de start van de
dag stellen we voor dat je als ouder(s) niet meer iedere dag mee naar
binnenkomt. In de korte periode van eind september tot de herfstvakantie
mochten de ouders, vanwege versoepelingen, in de school komen. Dit is toen
heel goed en rustig gegaan.

Wat zijn de basisafspraken?

● Het uitgangspunt is dat leerlingen, ouders en medewerkers samen zorgen
voor een goede start van de dag in een rustige speel- en werkomgeving.

● Daarnaast doen de kinderen zoveel mogelijk zelf wat zij zelf kunnen doen.
● De schooldeur gaat om 8.10 uur open en alle ouders verlaten uiterlijk om 8.20

de school.
● Bij de start van de dag is de leerkracht voornamelijk bezig met het

verwelkomen van de kinderen. Op deze wijze kan de leerkracht zien, horen en
voelen hoe de leerling in zijn/ haar vel zit.

Hoe kan ik als ouder iets meedelen aan een medewerker?

● Als ouders iets willen meedelen, kunnen zij dit voor schooltijd doen in een
topic. Ook kunnen ouders op deze wijze vragen om een afspraak voor een
fysiek overleg. Tijdens schooltijd zullen leerkrachten topics niet lezen en
beantwoorden. De topics die aan de directie, administratief medewerker of de
intern begeleiders gericht zijn, worden wel tijdens schooltijd gelezen.

● Absenties (ziekte of doktersafspraken) worden gemeld via de absentie-knop in
Kwieb voor 8.20 uur.

● De leerkrachten lopen om 13.50 uur mee naar het plein, zodat ouders kort
iets kunnen vragen of meedelen.

Hoe kan ik als ouder in de onderbouw mee naar binnen?

● De kinderen brengen zelfstandig hun jas en tas naar de garderobe. De
kinderen helpen elkaar en worden waar nodig ondersteund door een
leerkracht of een ouder.

● Tijdens de startactiviteiten aan tafel kunnen ouders die dat willen een
activiteit doen met hun kind.



Wat is mijn rol als ouder in de midden- en bovenbouw bij de start van de
dag?

● In de midden- en bovenbouw gaan kinderen zoveel mogelijk zelfstandig naar
school.

● Als ouders hun kind naar school brengen, nemen de ouders in principe
afscheid op het schoolplein.

● Soms willen kinderen iets laten zien aan hun ouder. Ouders kunnen af en toe
mee naar binnen komen met het doel om iets van hun kind te bekijken. De
kinderen spreken dit met hun ouder af en leggen klaar wat zij willen laten
zien.

We danken alle ouders wederom voor de medewerking en laten we hopen dat we
zonder beperkingen samen verder kunnen ontwikkelen!

Het team van De SAS


