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OBS de Krullevaar
Schrevelstraat 54
5161 AE Sprang-Capelle

Corona

Telefoon:
0416-311778
E-mail:
ernstig ziek is. Neem dan contact op
obsdekrullevaar@stichtingbravoo.nl met de huisarts.

Agenda
Augustus september okt
2019
1 okt
6 okt
16 okt
19 t/m
23 okt
26 okt
28 okt
5 nov
12 nov
30 nov

Welkomgesprek
Welkomgesprek
Fietsverlichtingsactie
gr 5 t/m 8
Herfstvakantie
Start Thema 2
Feesten en Geloven
Koffietijd
Juffendag
Groepsvoorstelling gr
3/4
Tussenrapport

Agenda buurthuis
Nvt

We zitten ook op het
web!
www.obsdekrullevaar.nl
www.facebook.com/obsdekrullevaar

Opstartbrief (herhaling!!)

Nogmaals een herhaling over, wanneer Wij hebben nog niet alle opstartbrieven
uw kind wel of niet naar school mag.
terug ontvangen (gele brieven). Wilt u
- Heeft het kind verkoudheidsklachten hier nog aan denken??
(zoals loopneus, neusverkoudheid,
Bent u deze brief kwijt, geef dit dan
niezen of keelpijn), of bekende
even aan bij de leerkracht, dan krijgt u
hooikoortsklachten, dan mag hij of zij van ons een nieuwe.
naar de kinderopvang of naar de
basisschool. Het kind hoeft niet getest Fietsverlichtingsactie
te worden op corona. Dit geldt niet als Op vrijdag 16 oktober vragen wij alle
leerlingen uit Unit 2 met de fiets naar
het kind een nauw contact is van
iemand die corona heeft. Of als het kind school te komen. Zij zullen dan
’s middags, onder begeleiding, de
bij iemand woont die koorts heeft of
verlichting van hun fiets controleren.
benauwd is. Dan moet hij of zij
Wij willen u vragen om thuis alvast het
thuisblijven.
aan- en uitzetten van de
- Heeft het kind andere klachten, die
fietsverlichting te oefenen. Dit moeten
bij COVID-19 kunnen passen, zoals
zij namelijk zelf kunnen. In de klas
koorts, benauwdheid of (meer dan
incidenteel) hoesten, dan moet hij of wordt extra aandacht besteed aan het
zij thuisblijven tot de klachten 24 uur belang van goede zichtbaarheid in het
over zijn. Het kind hoeft niet getest te verkeer. Zeker nu het later licht wordt
en vroeg donker.
worden voor corona, tenzij hij of zij
Heeft het kind ook koorts en/of
benauwdheid? Dan blijft iedereen in
het huishouden thuis.
- Als iemand in het huishouden positief
is getest op COVID-19, blijft iedereen in
het huishouden thuis. Krijg het kind
klachten? Maak een afspraak voor een
coronatest.
Controle hoofdluis
De hoofdluis lijkt toch nog niet
Welkomgesprekken
helemaal weg te zijn, daarom gaan we
U heeft allemaal een planning voor de weer controleren. Dit vindt plaats op
welkomgesprekken gekregen. De
woe 30 sept
welkomgesprekken vinden plaats op
De ouders die meehelpen, houden
donderdag 1 oktober en dinsdag 6
rekening met de hygienevoorschriften,
oktober. Maandag 28 september krijgen moeten vrij zijn van klachten en dragen
alle leerlingen een praatformulier mee. handschoenen bij het controleren.
U kunt die ingevuld mee nemen naar
Heeft u moeite ivm corona, dat andere
het welkomgesprek.
volwassenen, dan de leerkrachten
Ivm de coronamaatregelen, zijn er een binnen de 1,5m van uw kind komt, kunt
aantal zaken waar we u vragen rekening u dit vóór 30 sept aangeven bij Saskia
mee te houden.
Afsluiting thema Vervoer en
- Kom niet te vroeg.
verkeer.
- Neem plaats op de stoelen/krukken
Op 13 oktober wordt het thema
die bij de klas staan
afgesloten met verschillende
- Houd afstand van andere ouders en de
verkeersspellen in Unit 1 en Unit 2.
leerkrachten. Ga via de hoofdingang
Daarnaast sluit Unit 2 de
naar binnen en vertrek via de zijingang. onderzoeksvragen af van dit thema.
- Bent u verkouden en/of heeft u
benauwdheidsklachten en koorts, blijf
dan thuis. De leerkrachten plannen dan
met u een ander gesprek, of hij wordt
op een later tijdstip digitaal gedaan.

