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Beste ouders, verzorgers van Het Parelhof,
Het team is er klaar voor om maandag 17 augustus weer te starten en kijkt er naar uit om alle
kinderen weer te zien. We hopen dat iedereen een fijne vakantie heeft gehad en wensen iedereen
een fijn en leerzaam schooljaar toe!
Ook na de vakantie hebben we helaas nog te maken met het coronavirus en zal het beleid in ieder
geval tot de herfstvakantie hetzelfde blijven, met een paar wijzigingen.
Dit betekent:
· Ouders mogen niet op het schoolplein en in de school komen. De ouders brengen hun kind(eren)
tot het hek.
· Voor de oudere leerlingen: Laat uw kind zoveel mogelijk zelfstandig naar school komen of zet uw
kind af en wacht uw kind op aan het begin van de straat. We maken gebruik van alle ingangen om
opstoppingen te voorkomen.
Leerlingen wassen hun handen aan het begin van de schooldag, voor en na het eten, na het
buitenspelen en toiletgebruik.
De gymlessen voor de groepen 4-8 zullen weer in de Tarwestraat plaatsvinden. De andere groepen
gymmen in de kleutergymzaal op school. De ouders van de groepen 4-8 ontvangen de gymtijden van
de leerkracht(en) van uw kind.
De informatiemiddag op 3 september en de avond op 9 september kunnen niet plaatsvinden. De
leerkrachten zullen u op een andere wijze informeren.
· Over de startgesprekken wordt u nog nader geïnformeerd.
Voor leerlingen in groep 1 of 2 van geldt dat zij bij een neusverkoudheid gewoon naar school mogen,
behalve:
-als het kind ook koorts heeft
-kinderen contact hebben met iemand met een bevestigde COVID-19 infectie en daarover zijn
geïnformeerd door de GGD.

-er een volwassene in het gezin van het kind klachten heeft die kunnen wijzen op het nieuwe
coronavirus (zie rivm.nl/ coronavirus-covid-19). Dan moet het kind thuisblijven en is het belangrijk
om het kind te testen.
Voor leerlingen vanaf groep 3 geldt dat zij thuisblijven:
bij verkoudheidsklachten of andere klachten die passen bij COVID-19 (neusverkoudheid, loopneus,
niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging of koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak); het kind
een volwassen gezinslid heeft met passend bij COVID-19 (koorts en/of benauwdheidsklachten.
Denkt u eraan om uw kind voordat het naar school gaat te controleren op hoofdluis.
Vergeet ook de dopper niet mee te geven, het is met dit weer heel belangrijk om goed te drinken.
Er mag niet getrakteerd worden.
De leerkrachten zullen voor voldoende ventilatie zorgen en de hygiënemaatregelen in acht nemen.

Schooltijden
=8.15-13.45 uur
De leerkrachten van deze groepen staan om 8.15 uur op het plein en lopen om 8.20 uur met alle
leerlingen naar binnen. Wilt u zorgen dat uw kind op tijd is.
Groepen 1-2: Tureluur, Zwaan,
Groep 3: Reiger
Groep 4: Rietzanger
Groep 5; Kwartelkoning
=8.30-14.00 uur
De leerkrachten van groep 1 t/m 5 staan om 8.25 op het plein en lopen om 8.30 uur met alle
leerlingen naar binnen. Wilt u zorgen dat uw kind op tijd is.
De leerlingen van de groepen 6 t/m 8 gaan zelfstandig naar binnen.
Groepen 1-2: Meerkoet, Kwikstaat
Groep 3: Valk
Groep 4: Kievit
Groep 5: Zilvermeeuw

U ontvangt bij deze brief ook een brief van Chris van Meurs, College van Bestuur Opspoor.
Voor vragen kunt u altijd bij ons terecht.
We hopen u binnenkort persoonlijk te ontmoeten.
Namens het team Parelhof,

Met vriendelijke groet,
Ellen Scherpenzeel en Joke Sibie, directie Het Parelhof a.i.

