Ziekmelden kan via de Dommeldalapp, mail: afwezigdommeldal@eenbes.nl of telefonisch van
8.00 uur tot 8.30 uur.

Heeft u Facebook? Kijk ook eens op onze pagina: Brede School Dommeldal
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Belangrijke data
24 augustus
07 – 09 september
07 – 25 september
28 september
30 september

Eerste schooldag, kinderen krijgen een feestelijke traktatie
Kamp groep 8
Ouder aan het woord
Studiedag, alle kinderen vrijdag
Start kinderboekenweek

Jarigen
Hoera!! Wij willen alle kinderen en juffen die in de afgelopen weken jarig zijn geweest
van harte feliciteren. Wij hopen dat ze een fijne dag hebben gehad!
Ook de kinderen en juffen die de komende periode jarig zijn willen we alvast van harte
feliciteren en we wensen jullie een fijne dag.

Algemeen
HARTELIJK WELKOM
In deze eerste nieuwsbrief heten wij alle kinderen en ouders/verzorgers voor schooljaar 2020-2021
van harte welkom! We gaan er, met elkaar, weer een heel fijn jaar van maken!!
Wij hopen iedereen maandag 24 augustus om 08.30 uur weer gezond en wel op school te zien.
Mocht u vragen, opmerkingen hebben, u zit ergens mee of u wilt graag vertellen hoe fijn het is, u
bent altijd van harte welkom om met mij (Annemieke Bosmans) contact te zoeken, Bel of mail mij.
Ik hoor u graag!

CORONAMAATREGELEN
Zoals bekend heeft het kabinet voor de zomervakantie besloten dat zowel scholen voor het primair
als het voortgezet onderwijs weer volledig open kunnen, uiteraard met in achtneming van de
bekende maatregelen. Zo blijft het cruciaal dat we ons houden aan de basisregels op het gebied van
hygiëne en dat men met klachten thuisblijft. Uiteraard hadden we met zijn allen gehoopt dat we
weer terug naar het ‘oude normaal’ konden. Helaas is dat niet het geval. De maatregelen die voor de
zomervakantie van kracht waren, gelden nu nog steeds.
Daarom willen we u vragen rekening te houden met onderstaande punten.
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-Voor kinderen in groep 1 of 2 van de basisschool geldt dat zij bij een neusverkoudheid gewoon naar
school en de BSO mogen (zie ook de informatie op Rijksoverheid.nl). Bij andere
verkoudheidsklachten of koorts moeten ook deze kinderen thuisblijven.
· Kinderen vanaf 6 jaar mogen niet naar school als ze verkouden zijn of koorts hebben.
-Voor het primair onderwijs geldt dat alle leerlingen alle dagen naar school gaan. Ook geldt voor het
primair onderwijs dat leerlingen onderling en leerlingen en onderwijspersoneel geen 1,5 meter
afstand hoeven te houden tot elkaar. Leraren en andere volwassenen binnen de school houden wel
1,5 meter afstand tot elkaar.
· Bij klachten blijf je thuis en laat je je testen.
· Kinderen blijven thuis als er een huisgenoot is met verkoudheidsklachten inclusief koorts en/of
benauwdheid.
· Bij een positieve test op Corona van een huisgenoot, blijven de betrokken kinderen thuis en gaan 10
dagen in quarantaine
· Bij terugkeer van volwassenen uit een gebied dat als oranje of rood is aangemerkt, is het zeer
dringende advies om 10 dagen in quarantaine te gaan; voor de kinderen tot en met 12 jaar geldt de
quarantaine niet, tenzij ze (milde) klachten vertonen.
· Laat uw kind indien mogelijk zelfstandig naar school komen. Zo veel mogelijk te voet of met de fiets.
· Indien u tijdens of na schooltijd een afspraak heeft met de leerkracht en daardoor in het
schoolgebouw moet zijn, willen we u vragen bij binnenkomst uw handen te ontsmetten en het
formulier dat op de balie ligt in te vullen en in te leveren. Houd 1,5 meter afstand van volwassenen.
· De Ouder aan het woord gesprekken gaan door. U ontvangt nog een mail om u hiervoor in te
schrijven. We willen iedereen vragen om rekening te houden met 1,5 meter afstand en om alleen te
komen (dus één ouder). Mocht u wel een gesprek willen, maar liever via de telefoon of computer,
dan kunt u dit kenbaar maken bij de leerkracht.
· We ventileren zo veel mogelijk in de groepen d.m.v. open ramen en deuren.
· Traktaties bij verjaardagen mogen weer mits het een gezonde wasbare traktatie is of een
voorverpakte traktatie.

Halen en brengen
Ouders worden nog niet toegelaten op het schoolplein en in het gebouw.
Wij stellen het op prijs dat u dat dan ook niet doet. Het is vervelend om mensen hierop te moeten
aanspreken.
Mocht uw kind niet zelfstandig naar school kunnen, dan mag 1 ouder het kind brengen en halen,
zoals hieronder staat beschreven.
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De school opent het plein en de deuren vanaf 08.20 uur. De lessen starten om 08.30 uur.
Wij vragen u zo veel mogelijk te voet of op de fiets te komen. De parkeerplaats zal tijdens het
brengen en halen worden afgesloten voor gemotoriseerd verkeer.
Wij verwachten dat kinderen vanaf groep 4 zo veel mogelijk zelfstandig naar school komen. Zij
kunnen via het plein naar de klas lopen.
De kinderen van groep 3 mogen door de voordeur (de deur naast groep 3) naar binnen komen. U
kunt uw kind tot de voordeur brengen, daar staat de leerkracht om ze naar binnen te begeleiden.
Daar komen ze ook weer naar buiten als de school is afgelopen
De kleuters mogen tot aan het hek van het plein gebracht worden. Ook daar zal de leerkracht staan
om uw kind verder te begeleiden. De kleuters komen aan het einde van de dag via de kleine deur van
de poort weer naar buiten. De leerkracht heeft daar een goed overzicht om de kinderen aan de
ouders mee te geven. Zorg dat u alleen komt, dan kunnen we ook daar op de stoep 1,5 meter afstand
houden.
De kinderen van groep 7 en 8 komen via de zijpoort (bij het noodgebouw) het schoolplein op.
Alvast bedankt voor uw begrip en medewerking!

SCHOOLGIDS EN KALENDER
Uw oudste kind ontvangt maandag de nieuwe schoolgids en kalender. Hierin treft u informatie aan
over de gang van zaken op school en bent u op hoogte van belangrijke datums.
Ook krijgt ieder kind maandag een informatiebrief over het leerjaar en de groep.

LUIZENCONTROLE
De geplande luizencontroles gaan voorlopig op school niet door vanwege de Coronapandemie. We
verzoeken u vriendelijk om thuis met bepaalde regelmaat zelf de haren en hoofdhuid van uw kind(eren) te controleren. Mocht er door u hoofdluis geconstateerd worden, dan verwachten wij dat u de
groepsleerkracht inlicht, zodat we snel kunnen controleren en de ouders van de klas kunnen
adviseren. Uiteraard gebeurt dit met inachtneming van de privacy.

VAKANTIEROOSTER EN STUDIEDAGEN SCHOOLJAAR 20202021
Hieronder vindt u nogmaals het vakantierooster en de studiedagen van het komende schooljaar.
Graag even speciale aandacht voor de vrije middag op 12 februari 2021 (vooral voor groep 5 t/m 8,
groep 1 t/m 4 is dan al vrij). Deze vrije middag is de compensatie voor de kerstactiviteit (avond). Deze
kerstavond is dus een verplichte schoolactiviteit.
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Carnaval vrijdagmiddag alle kinderen vrij
Carnavalsvakantie

19 oktober t/m 23 oktober 2020
21 december 2020 t/m 01 januari 2021
12 februari 2021
15 februari t/m 19 februari 2021
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Tweede Paasdag
Koningsdag
Meivakantie
Hemelvaart
Tweede Pinksterdag
Zomervakantie

5 april 2021
27 april 2021
03 mei t/m 14 mei 2021
13 mei t/m 14 mei 2021 (valt in meivakantie)
24 mei 2021
26 juli t/m 03 september 2021

Studiedagen:
Maandag 28 september 2020
Woensdag 13 januari 2021
Woensdag 3 maart 2021
Vrijdag 2 april 2021
Maandag 26 april 2021
Donderdag 24 juni 2021

Pagina 4 van 4

