Elspeet, 9 juli 2020
Geachte ouders/verzorgers,
Hierbij willen we u informeren over een aantal praktische zaken rondom de noodopvang van de Da
Costaschool op de locatie van de Boaz-Jachinschool.
Het zal een schooljaar worden die anders is dan anders.
Omdat de Boaz-Jachinschool ook op deze locatie zit, hebben we rekening met elkaar te houden.
Daarom hebben we een aantal afspraken gemaakt, die hieronder puntsgewijs worden weergegeven.
Halen en brengen:













Om de verkeersstromen goed te reguleren, verzoeken we ouders die hun kind(eren) met de
auto brengen om via de Staverdenseweg en de Gerrit Mouwweg te rijden. Er mag hier niet
worden geparkeerd. Het wordt een “kiss & ride” zone. (niet keren, maar doorrijden).
Indien u uw kind(eren) ophaalt met de auto, wilt u uw auto dan parkeren bij het Kulturhus
Dit voorkomt opstoppingen. De eerste twee weken gaan de verkeersouders langs de weg
staan om u te ondersteunen of te helpen herinneren hoe het moet.
Bij het inrijden van de Gerrit Mouwweg is het eerste hek vanaf de Staverdenseweg, het hek
dat door ons kan worden gebruikt.
De ouders van de Boaz-Jachinschool rijden via de Ds. van Kalshovenweg.
Ook als u de school wilt bezoeken dan verzoeken we u om de auto te parkeren bij het
Kulturhus. Ook het personeel zal daar de auto parkeren.
Kinderen die met de fiets komen, mogen over de ds. van Kalshovenweg.
Fietsen worden geparkeerd bij het hek.
Omdat het op dit moment nog niet duidelijk hoe het coronavirus zich ontwikkelt, zullen de
kleuters aan het begin van volgend schooljaar om 8.10 uur worden opgehaald bij het hek.
Zo gauw de omstandigheden veranderen, zullen we deze regel aanpassen en mogen de
kleuters weer door u worden binnengebracht.
De ingang voor groep 1 t/m 3 is vooraan bij het plein (Gerrit Mouwweg)
Kinderen van groep 4 t/m 8 lopen om naar achteren en kunnen via de achteringang de school
binnen lopen.

Schooltijden:





Om niet alle kinderen van beide scholen tegelijk op school te laten komen, hebben we onze
schooltijden aangepast. Daarover bent u vorige week geïnformeerd. Het zou anders te druk
worden rondom school en veiligheid gaat boven alles!
Vanwege het gebrek aan ruimte voor het overblijven van kinderen en de onzekere situatie
rondom corona zijn we genoodzaakt om het huidige continu rooster te continueren.
De schooltijden zijn van 8.15 uur - 14.15 uur (woensdag tot 12.00 uur).
o groep 1 en 2: maandag en vrijdag tot 11.45 uur
o groep 3 en 4: vrijdag tot 11.45 uur

Er is afstemming met BSO geweest en buitenschoolse opvang zal vanaf 14.15 uur mogelijk
zijn. Voor afstemming over opvang van uw kind kunt u contact opnemen met BSO Vrij Spel
(telefoonnummer Wilmy van de Steeg: 06-42953608)
Pauzes:


De pauze is gelijk met die van de Boaz-Jachinschool, zodat beide scholen zo min mogelijk last
hebben van geluidshinder. Beide scholen hebben hun eigen speelplein.
Pauze groep 3 t/m 8 is van 10.30 uur tot 10.45 uur.

Gym



Groep 1 en 2/3 mogen één keer in de week gebruik maken van het kleutergymlokaal. De
gymtijden zijn afgestemd met de collega’s van de Boaz-Jachinschool.
De overige groepen gymmen in de sporthal aan de Uddelerweg. Er is door de gemeente
busvervoer geregeld voor groep 4/5. Groep 6/7 en 8 gaan op de fiets. De ouders van de
betreffende kinderen worden hierover verder geïnformeerd hoe dit geregeld zal worden. De
gymtijden verneemt u van de groepsleerkracht.

Voor de ouders van groep 6/7 en 8 (volgend jaar)
Volgend jaar gaat groep 6/7 en groep 8 met de fiets naar de sporthal aan de om te gymmen.
Vanuit de gemeente wordt er voor deze groepen geen busvervoer geregeld.
Omdat de veiligheid van de kinderen voorop staat, willen we u inlichten hoe we dit volgend jaar gaan
oppakken:












De route met de fiets is via de Molenweg en de Kleine Kolonieweg.
De kinderen van groep 8 gymmen twee keer in de sporthal op dinsdagmorgen en op
donderdagmorgen. De leerkracht fietst met twee ouders/begeleiders (ouders krijgen een
oproep via Annewil van den Broek).
Groep 6/7 gymt op vrijdagmiddag. Ook zij gaan met de fiets, m.u.v. die kinderen die ver weg
wonen en met de auto op school worden gebracht. Met de betreffende ouders is intussen
contact gelegd, en het is de bedoeling dat deze ouders met de auto een groepje kinderen
naar de sporthal brengt en ophaalt.
Verder worden er twee ouders gevraagd om mee te fietsen met de overige kinderen van 6/7.
Naast Marieke Westerbroek zal ook Albert Magré de eerste weken mee fietsen (en langer als
het nodig is), dus in totaal fietsen er 4 begeleiders mee.
Begeleiders/ouders en kinderen die vooraan en achteraan fietsen dragen hesjes.
Met het fietsen krijgt ieder kind zijn eigen plekje in de rij. Er zullen strakke afspraken met de
kinderen worden gemaakt (aan slingeren of raar/gevaarlijk gedrag zullen consequenties
worden verbonden). Samen met de kinderen kun je daar hele goede afspraken over maken.
Wekelijks vindt er, zolang het nodig is, samen met de leerkrachten een evaluatie plaats.

We hopen zo u voldoende te hebben geïnformeerd.
Indien u nog vragen hebt, schroom niet, maar stel ze ons!
Met vriendelijke groet,
Namens het personeel, verkeersouders en de medezeggenschapsraad,
Albert Magré

