27 juni 2021 – extra nieuwsbrief
niet meer aan te passen en de huidige schooltijden
te blijven hanteren tot de zomervakantie.

Agenda
28 juni

Schoolzwemmen 5/6 en 7/8.

2 juli
8 juli

Rapport mee.
Feestelijke dag voor alle
kinderen.
Musical groep 7 en 8.
12.00u Zomervakantie!😎

8 juli
9 juli

Hierbij een extra nieuwsbrief i.v.m. het
aangepaste protocol voor het basisonderwijs. Dit
protocol is aangepast n.a.v. de versoepelingen
m.b.t. de Coronamaatregelen. In deze nieuwsbrief
brengen we u op de hoogte van de organisatie in
deze laatste 2 weken tot de zomervakantie.
Hartelijke groet namens het hele team,
Marjan Klein, schoolleider De Linderakkers.
Algemeen.
Over het algemeen geldt dat veel verplichtingen
en beperkingen zijn opgeheven. Wat van belang
blijft:
• De algemene hygieneregels
• Kinderen hoeven onderling en naar
volwassenen geen 1,5m afstand te houden.
• Volwassenen houden onderling 1,5m
afstand van elkaar.
• Beschermende
hulpmiddelen
(o.a.
mondkapjes) zijn niet meer verplicht,
behalve wanneer de 1,5m regel niet
nageleefd kan worden.
• Voor alle volwassen bezoekers van school
geldt dat de gezondheidscheck wordt
gedaan (zie tafeltje bij de ingang), dit geldt
ook wanneer men maar kort in school is.
• Medewerkers blijven zich preventief testen
op vrijwillige basis.
Schooltijden.
In het nieuwe protocol mogen we weer terug naar
onze oude schooltijden. Verandering nu zal
verschillend worden ervaren, de een zal het
plezierig vinden, voor de ander betekent het weer
schakelen (ook voor bv. externe instanties zoals
de BSO etc.) In overleg met de MR is daarom
besloten de schooltijden voor deze laatste 2 weken

Mondkapjes groep 7 en 8.
Per direct is het voor groep 7 en 8 niet meer nodig
een mondkapje in school te dragen.
Ouders in school en bij activiteiten.
Het is per direct weer toegestaan ouders in school
en op het schoolplein te ontvangen. De
beperkingen m.b.t. halen en brengen zijn
opgeheven.
Dat
betekent
bv.
dat
oudergesprekken
weer op school kunnen
plaatsvinden. Via de leerkracht van uw kind(eren)
wordt dit verder afgestemd. Als u in school komt
is het niet meer verplicht een mondkapje te
dragen. Wel verplicht is het invullen van de
gezondheidscheck (zie tafeltje bij de ingang) en
dient er 1,5m afstand van andere volwassenen
gehouden te worden. Ook mogen ouders school
weer ondersteunen bij alle activiteiten.
Musical en afscheid groep 8.
De musical mag in het nieuwe protocol in school
worden
gehouden
in
aanwezigheid
van
volwassenen. Volwassenen dienen daarbij wel
onderling 1,5 meter afstand te houden. Het
registreren
van
aanwezigen
en
een
gezondheidscheck
is
hierbij
verplicht.
Aankomende week inventariseren we samen met
de OR wat voor onze situatie haalbaar is t.a.v. het
aantal aanwezige volwassenen. Het moet in ieder
geval haalbaar zijn dat alle ouders aanwezig
kunnen zijn, of er meer publiek kan worden
uitgenodigd zullen we aankomende week
inventariseren. De musical zal net als andere jaren
worden
opgenomen.
Of
een
livestream
noodzakelijk is hangt nog even af van het aantal
aanwezige volwassenen. Daarnaast willen we ook
rekening houden met ouders die om welke reden
dan ook liever niet fysiek aanwezig zijn. Verdere
communicatie over de musical volgt z.s.m.
Externen in school.
Het is per direct weer toegestaan alle externen in
school toe te laten. Naast de al toegestane zgn. 1e
lijns externen zijn nu ook de vakleerkrachten
HVO/GVO, muziek, bibliotheek etc. weer welkom.
Hetzelfde geldt voor de externe (dus niet vanuit
school) logopediste en dyslexiebegeleiders. Of dit
in de praktijk in deze korte periode ook
daadwerkelijk zal gebeuren is nog de vraag, maar
het mag in ieder geval weer! Ook hier geldt de
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gezondheidscheck en 1,5m afstand naar andere
volwassenen.
Beperkingen contacten leerlingen onderling.
Er zijn per direct geen beperkingen meer voor
contacten tussen de leerlingen en de groepen
onderling. De cohorteringsverplichting is formeel
opgeheven en groepen mogen weer door elkaar
leren en spelen, zowel op het schoolplein als in
school zelf.
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