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BEKEKENROOI 1
Schooljaar 2020-2021
Beste ouders,
De vakantie zit er bijna op! Ik hoop dat alle ouders en kinderen een fijne vakantie hebben gehad.
De teamleden hebben genoten van een vakantie en zijn daarna druk in de weer geweest om het op
school goed voor te bereiden voor de komst van alle kinderen. De klassen zijn ingericht, de boeken en
schriften liggen klaar, de planning is klaar, de lessen zijn voorbereid en nog veel meer… We zijn er
klaar voor!
Vandaag hebben we als team de laatste puntjes op de i gezet. Vanmorgen zijn we gestart met een
vergadering en vanmiddag hebben we zelfs de eerste teamtraining van dit schooljaar al gehad! Een
teamtraining voor de nieuwe methode voor sociaal-emotionele ontwikkeling: ‘De Vreedzame School’.
Het is een prachtige methode die perfect aansluit bij onze visie. Binnenkort volgt meer informatie,
zodat u als ouder een goed beeld krijgt over waar uw kind op school mee bezig is.
In deze Bekekenrooi staat veel informatie over de start van het schooljaar, naar aanleiding van de
maatregelen rondom de coronacrisis.
Veel leesplezier en tot maandag!
Met vriendelijke groet,
Chrissy van de Kruijs
Locatiedirecteur OBS Ekenrooi

Wij staan klaar voor het nieuwe schooljaar!

Corona
Uitgangspunten:
•
•
•
•

Kinderen hoeven geen afstand te houden van elkaar.
Leerkrachten en kinderen hoeven geen afstand te houden van elkaar.
Volwassenen houden altijd 1,5 meter afstand.
Was vaker je handen en gebruik papieren handdoekjes.

Brengen en halen van de kinderen
•
•
•
•
•
•

Bij het brengen van uw kind(eren) neemt u afscheid aan de poort.
Indien mogelijk gaan kinderen zelfstandig naar school.
Bij het ophalen van uw kind(eren kunt u wachten op de speelplaats (tot aan de paaltjes) of
op de parkeerplaats aan de kant van de medewerkers.
We vragen u met klem om zo veel mogelijk met de fiets of te voet naar school te komen.
Indien u toch met de auto naar school komt, kom dan op tijd en parkeer uitsluitend in de
vakken voor bezoekers.
De kinderen komen vanaf 8.20 uur naar school en gaan dan meteen naar hun eigen klas.

Verkouden of verhoging
Twijfelt u of uw kind naar school mag komen? Onderstaande beslisbomen helpen u om antwoorden
te krijgen op uw vragen.
Beslisboom 0 t/m 6 jaar
Beslisboom 7 t/m 12 jaar
Ouders in de school en oudergesprekken
Helaas is het is voor ouders niet mogelijk om de school te betreden. Via Parro kunt u contact
opnemen met de leerkracht indien u vragen heeft. Oudergesprekken verlopen telefonisch of via
videobellen met Google Meet.
Verjaardagen en traktaties
De kinderen die jarig zijn mogen op school trakteren. In verband met corona zijn dit uitsluitend
voorverpakte etenswaren. Met voorverpakte etenswaren bedoelen we traktaties die in de winkel
voorverpakt worden gekocht. Het is niet de bedoeling dat traktaties thuis worden ingepakt en
meegegeven. Bij de traktaties worden er geen cadeautjes zoals potloden of stickers uitgedeeld.
Ouders kunnen in verband met corona helaas nog niet aanwezig zijn bij het vieren van de
verjaardag. De leerkrachten van de onderbouw maken extra foto’s voor op Parro zodat u als ouder
kunt meegenieten van het feest op school.
Plankenkoorts
De Plankenkoorts is voor OBS Ekenrooi altijd een belangrijk onderdeel, waarbij kinderen leren om
zich te presenteren. Doordat de Plankenkoortsvoorstellingen, in de vorm zoals wij gewend, niet door
kunnen gaan, worden er in de klassen filmpjes gemaakt waarbij kinderen zich presenteren. De
filmpjes worden gedeeld via Parro.
Voor sommige kinderen hebben ouders geen toestemming gegeven om beeldmateriaal te delen op
Parro. Deze kinderen worden niet gefilmd. Mocht u dit jammer vinden dan kunt u via Parro de
privacy-voorkeuren aanpassen.
Informatieavond
Ieder jaar is er tijdens de informatieavond gelegenheid voor ouders om informatie te krijgen over
het betreffende leerjaar van uw zoon of dochter. We vinden het heel belangrijk om u te informeren
en willen dat dit schooljaar doen via een filmpje of via Google Meet.
Voor de groepen 1 tot en met 3 wordt de informatieavond digitaal gehouden op 8 september via
Google Meet. Het tijdstip volgt via een bericht van de leerkracht op Parro.
De groepen 4 tot en met 8 maken een filmpje samen met de klas dat wordt gedeeld via Parro.
Gymlessen
De gymlessen voor de groepen 3 tot en met 8 worden vanaf volgende week weer op dinsdag en
vrijdag gegeven in De Pracht.
Luizenpluizen
Na iedere vakantie zijn er ouders actief om kinderen te controleren op hoofdluis. We willen u vragen
zelf alert te zijn op hoofdluis en in het geval van hoofdluis dit te melden bij de leerkracht.
Alvast bedankt voor uw hulp!

