28 augustus 2020
Beste ouders, verzorgers,
Maandag 31 augustus start het nieuwe schooljaar. Wij hopen dat u en uw kind(eren) een heerlijke vakantie hebben gehad.
Afgelopen week zijn wij als team begonnen op school. Het was fijn om elkaar weer te zien en samen het nieuwe
schooljaar voor te bereiden. Het team is er klaar voor en we zien ernaar uit om alle kinderen weer te ontmoeten.
Welkom
Aanstaande maandag willen wij het schooljaar graag gezamenlijk starten. Wij verwelkomen de leerlingen van
groep 3 t/m 8 op het grote plein, vanaf 8.15 uur. De leerkrachten van deze groepen staan buiten op het grote
plein en uw kind gaat bij aankomst direct naar de eigen juf. De kinderen van groep 3 uit groep 2/3 gaan naar juf
Laura op het grote plein. Alle kleuters verzamelen bij de eigen leerkracht op het kleuterplein.
U bent van ons gewend dat wij u op de eerste schooldag een kopje koffie of thee aanbieden, maar dat slaan wij
dit jaar, in verband met Corona, over.
Jaarkalender
In de bijlage vindt u de kalender voor het nieuwe schooljaar. In deze kalender zijn alle activiteiten, vakanties en
belangrijke momenten voor dit schooljaar opgenomen.
Uiteraard heeft het team dit jaar ook diverse studiemomenten, maar deze vinden alleen plaats buiten de reguliere schooluren. De kinderen hebben dus geen extra vrije dagen.
Het kan zijn dan wij besluiten om rondom de verhuizing naar het nieuwe IKC een vrije dag in te plannen. Maar
dit is nog erg onzeker.
Wij informeren u binnenkort over de wijze waarop wij de eerste oudergesprekken vorm geven.
Bewegingsonderwijs
De gymlessen starten dit schooljaar op donderdag 3 september.
Aanstaande maandag wordt er dus niet gegymd.
Gymtijden maandag:
Groep 2/3 08:30 tot 09:20
Groep 3
09:20 tot 10:10
Groep 4
10:10 tot 11:00
Groep 5
11:00 tot 12:00
Groep 6
13:15 tot 13:55
Groep 7
13:55 tot 14:35
Groep 8
14:35 tot 15:15

Gymtijden donderdag:
Groep 4
08:30 - 09:10
Groep 5
09:10 - 09:50
Groep 6
09:50 - 10:30
Groep 8
10:30 - 11:15
Groep 7
11:15 - 12:00

De kleuters gymmen in de speelzaal op school. Bij mooi weer spelen ze buiten. Alle kleuters moeten uiterlijk
donderdag de gymschoenen op school hebben.
De kinderen van groep 2/3 gymmen op maandag van 8.30 uur tot 9.20 uur. Vanaf 8.20 mogen de kinderen
sporthal de Vlijt in om zich om te kleden (de jongens in de achterste kleedkamer en de meisjes in de voorste

kleedkamer). U laat uw kind alleen naar binnen gaan. Wanneer ze aangekleed zijn, mogen ze de gymzaal binnen
gaan. De kinderen hebben de fiets nodig om terug naar school te fietsen.
Fruitdagen
Wij zien graag dat de kinderen groente, fruit of een boterham meenemen voor in de pauze.
Voor het schooljaar 2020/2021 zijn de woensdag, donderdag en vrijdag de verplichte fruitdagen. Dit wordt gezamenlijk in de klas gegeten.
Daarnaast willen wij u vragen uw kind water of ander (gezond) drinken in een drinkbeker mee te geven. Pakjes
drinken bevatten grote hoeveelheden ongezonde suikers. Daarnaast ontzien wij het milieu bij het gebruik van
drinkbekers.
Corona
Helaas hebben wij nog steeds te maken met maatregelen die wij moeten treffen in verband met het Coronavirus. Ten opzichte van vorig schooljaar blijven de regels ongeveer gelijk. Uiteraard gaan wij ervan uit dat u te
allen tijde de anderhalve meter regel hanteert.
Kleuters:
•
Ouders en kinderen van groep 1 en 2 komen zoveel mogelijk lopend of op de fiets naar school. Ouders
parkeren de fiets op de groenstrook naast het fietspad. Uw zoon of dochter kan naar binnen gaan waar de
juf de kinderen opvangt.
•
Ouders van de kleuters verlaten het schoolplein via de schommels naar de uitgang (opening in de heg).
•
De kinderen mogen binnenkomen tussen 8.15 uur en 8.25 uur. Uw kind wast in de klas meteen de handen
en gaat naar de eigen plaats. Om 8.30 uur willen wij de lessen starten en wij verwachten alle kinderen op
tijd.
•
We laten de kleuters vanwege de ruimte en de leeftijd op het plein iets eerder ophalen volgens het onderstaande schema:

•
•

Ma, di, do

1/2a
15.05 uur

1/2b
15.10 uur

Woe

12.20 uur

12.25 uur

Vrij

11.50 uur

11.55 uur

Om 12.00 uur kunt u de kinderen ophalen die niet overblijven.
De leerkracht brengt de kinderen naar het plein. Wanneer u hier staat vragen wij u ook hier de anderhalve
meter afstand aan te houden. Uw fiets staat wederom op de groenstrook. Als uw kind een fiets bij zich
heeft, is het prettig dat u die reeds gepakt heeft en direct klaar bent voor vertrek. Ook nu loopt u met uw
kind langs de schommels en vertrekt door de nieuwe opening in heg en hek.

Groep 3 t/m 8
•
De kinderen zijn welkom tussen 8.20 uur en 8.30 uur en komen zo veel mogelijk zelfstandig naar school. U
loopt niet mee op het plein. De kinderen zetten de fiets op de bekende plek en lopen meteen door naar
het lokaal. Zij nemen de jassen en tassen mee het lokaal in. Daar wassen ze direct hun handen. De groepen 3 en 5 (deze groepen zitten in Het Achterhof) doen dat buiten op het plein. De groepen 3 en 5 mogen
hun jas en tas wel in de gang ophangen
•
De kinderen van groep 3 t/m 8 worden aan het einde van de schooldag door de juf naar buiten gebracht
en gaan daarna direct naar huis.
•
Als u uw zoon of dochter komt ophalen, kunt u wachten op het grasveld op anderhalve meter afstand van
elkaar.
Algemeen
•
Wij zullen de school gedurende de dag voldoende ventileren. Tevens is ons ventilatiesysteem gecheckt en
veilig bevonden.
•
Helaas is het qua ruimte zo dat wij ouders nog niet dagelijks toelaten in de school.

•

•
•

De kinderen kunnen overblijven. Van te voren aanmelden is niet nodig. We maken geen gebruik van de
koelkasten. De lunch blijft in de tas.
In overleg met de leerkracht mag uw zoon of dochter weer trakteren op de verjaardag. Traktaties moeten
wel voorverpakt zijn in de fabriek.
Wij zoeken nog iemand die tussen de middag onze toiletten extra wil schoonmaken. U krijgt hiervoor een
vrijwilligersvergoeding.
U kunt zich opgeven via administratie.diamant@wijdevenen.nl.

Ziek zijn of ziek worden
•
Bij verkoudheid of klachten blijft uw kind thuis. Conform de richtlijnen vragen wij u dan om zo snel mogelijk
te laten testen. Totdat de uitslag bekend is, blijft uw kind thuis.
•
Wanneer een kind in uw gezin klachten heeft en/of koorts boven de 38 graden, blijven ook broertjes en
zusjes thuis
•
Leerlingen van groep 1 en 2 mogen wel naar school als ze alleen neusverkouden zijn.
•
Wanneer een leerling op school ziek of verkouden wordt, nemen wij telefonisch contact met u op en vragen wij u om uw zoon of dochter direct op te halen.
•
Indien een leerkracht ziek wordt, proberen wij uiteraard een vervanger te regelen. Mocht dit in het uiterste
geval niet lukken dan kan het zijn dat een groep niet naar school kan. Wij informeren u daar zo vroeg mogelijk over, maar het kan voorkomen dat dit pas ’s morgens voor schooltijd is.
•
Als u recent bent teruggekeerd uit een land met code geel/oranje/rood mogen kinderen onder de 12 jaar,
wanneer zij geen klachten hebben wel naar school. Houdt u er wel rekening mee dat volwassenen in het
gezin wel sterk geadviseerd wordt om 10 dagen in quarantaine te gaan.

Tenslotte
Het nieuwe schooljaar staat op het punt van beginnen. Mijn eerste jaar op De Diamant en ik heb er enorm veel
zin. Een jaar waarin de bouw van het nieuwe IKC een belangrijke plek in zal nemen en ik zal daar steeds wat over
schrijven dit jaar. Het contact in levende lijve met u zal de aankomende tijd nog beperkt blijven door de Coronamaatregelen. Dat vind ik jammer, maar uiteraard kunt u altijd contact met mij opnemen via de telefoon of per
mail.
We hopen dat het voor iedereen een fijn schooljaar wordt.
Met vriendelijke groet,
namens het Team Daltonschool de Diamant
Marion Groot
directeur

