Nieuwsbrief 1
Den Haag, 24 aug. 20
Beste ouders/ verzorgers.
Het is zover. De school begint weer op maandag 31 augustus. Wij hebben er weer veel zin in om uw
kind(eren) op maandag te mogen begroeten. De afgelopen periode was onderwijs anders, maar
intussen is iedereen gewend aan deze nieuwe situatie. De overheid heeft de maatregelen weer
aangescherpt.
Coronamaatregelen:
We houden ons aan de richtlijnen van de overheid en hebben sinds begin maart steeds ons
coronaprotocol aangepast aan de nieuwste ontwikkelingen en veiligheidsmaatregelen. De meest
recente versie kunt u op onze website vinden.
Ook wil de overheid dat er geen ouders in de school komen en de kinderen 1,5 meter afstand
houden van volwassenen in de school. De kinderen hoeven onderling geen afstand te houden. Maar
niettemin nemen wij geen enkel risico en hebben alle gewenste maatregelen in acht genomen om
zowel de kinderen als het personeel te beschermen. Het ventilatiesysteem is recent gecontroleerd en
op de hoogste stand gezet. Toiletten en trapleuningen worden meerdere keren per dag
schoongemaakt.
Vanaf maandag beginnen ook de busjes weer te rijden. De daarvoor nodige informatie krijgt u van
de Stichting Leerlingvervoer die gecoördineerd wordt door Mairan Sewtahal. Via het
telefoonnummer 06 34504715 is hij of een vervangende collega bereikbaar.
Als u uw auto wilt parkeren bij het afleveren van uw kind op school dan kunt u dat doen aan de
overkant van de Loosduinseweg. Maar u kunt hem/ haar ook bij de voordeur afzetten. Enkele
personeelsleden in gekleurde hesjes staan dan klaar om uw kind op gepaste afstand naar de klas te
begeleiden.
Als de ouders kleuters willen ophalen dan kunt ze hun aanwezigheid kenbaar maken door voor het
raam van het klaslokaal te staan. Uw kind zal daarna begeleid worden naar de voordeur.
We hebben er alles aan gedaan om de veiligheid van uw kind te garanderen.
Afwezig vanwege corona:
Maar niettemin zijn er ouders die toch uit veiligheidsoverwegingen hun kind thuis willen houden.
Graag willen wij daarbij u de volgende informatie doen toekomen van de leerplichtambtenaar:
Als een school/onderwijsinstelling niet is gesloten, geldt de Leerplichtwet. Voor leerlingen met
bijzondere gezondheidsrisico’s kan in overleg met de huisarts of GGD een uitzondering worden
gemaakt. Leerlingen waarvoor een quarantaineadvies geldt zijn vrijgesteld van de leerplicht op
grond van de Leerplichtwet (artikel 11 g).
De school gaat vervolgens een melding van ‘overig verzuim’ doorgeven, zodat de
leerplichtambtenaar samen met de school kan bepalen welke maatregelen gewenst zijn.
De leerplichtambtenaar mag daarna in contact treden met de ouders en/of leerling.
Schooltijden:
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.30 uur tot 14.30 uur. Woensdag van 8.30 uur tot
12.00 uur. In verband met de veiligheid vertrekken de bussen om 14.30 uur en daarna gaan de
overige leerlingen naar buiten. (ongeveer om 14.40 uur). Ouders die hun kinderen zelf komen
ophalen, kunnen dus vanaf 14.40 kun kind(eren) ophalen. Woensdag om 12.10 uur.

Schoolvakantie:

Schoolvakanties en vrije dagen Schooljaar 2020-2021.

De overige vrije dagen staan op onze website.
Startgesprekken:
De startgesprekken zijn gepland op maandag 14 september. Op deze dag zijn de leerlingen vrij. Op de
afgesproken tijd komt u met uw kind op school voor het startgesprek met de groepsleerkracht. De
tijd wordt z.s.m. aan u doorgegeven.
Weekendschool:
Vanaf zondag 6 september beginnen we weer met de weekendscholen. Deze lessen worden op
iedere zondag van 11.uur tot 13.uur gegeven. De leerlingen van de groepen 3 t/m 8 kunnen zich
aanmelden bij de groepsleerkracht. Zij krijgen ook een aanmeldformulier. Voor deze lessen wordt
een bedrag van €10,- per jaar vereist. Dit bedrag dient u over te maken op rekeningnummer
NL53 INGB 0000 0793 82 Stichting Vahon onder vermelding van weekendlessen 2020/2021.
Op zondag wordt er ook dhool-, harmonium--, dans- ,hindi-, taekwando en yogales gegeven. Voor
meer informatie kunt u contact opnemen met mevr. Shalini Sardjoe. (06 8360 4650)
Citotoetsen:
De leerlingen hebben de E-Citotoetsen niet gemaakt. Deze toetsen worden begin oktober
afgenomen. Het is de bedoeling om vanaf het begin van het schooljaar de afspraken van de
groepsleerkracht na te komen. Het wordt dus vanaf het begin hard en serieus werken.
Schoolspullen:
Op de basisschool krijgen de leerlingen in principe alle schoolmaterialen. Voor kinderen is het fijn als
zij ook eigen spullen meenemen. Wij adviseren een etui met kleurpotloden, pennen, agenda (voor de
groepen 4 t/m 8) en een kladblok.
Voor meer informatie kunt u altijd contact met ons opnemen en samen zullen wij dit schooljaar tot
een succes maken.
Met vriendelijke groet,
Directie en personeel

