PCB De Dukdalf
Makassarweg 68
1335HZ Almere – Buiten
036 – 5325089
e-mail: dir.dukdalf@prisma-almere.nl

Almere, dinsdag 30 juni 2020

Beste ouder(s) en of verzorger(s),
In het bericht dat ik u verstuurd heb op 29 mei heb ik u beloofd dat ik terug zou komen op hoe wij
verder gaan na de zomervakantie. In deze brief laat ik u weten hoe wij dit gaan doen.
Wij gaan, bij de start van schooljaar 2020/2021, weer volledig draaien volgens ons oude rooster.
Vanaf de zomervakantie ziet het schema van de lestijden op de Dukdalf er als volgt uit.
Maandag
8.30-15.15 uur

Dinsdag
8.30-15.15 uur

Woensdag
8.30-12.30 uur

Donderdag
8.30-15.15 uur

Vrijdag
Groep 1 t/m 6
8.30-12.00 uur
Groep 7 t/m 8
8.30-15.15 uur

Wat is voor u belangrijk om te weten:
-

-

-

De afstand tot de leerkracht blijft zoveel mogelijk 1,5 meter.
Kinderen komen zoveel mogelijk alleen naar school.
Ouders komen niet in de school, behalve op uitnodiging.
Kleuters worden op het schoolplein naar de leerkracht gebracht. U loopt naar de zijkant van
het gebouw waar de ingang van de sportschool zit, aan de spoorkant dus. Dan loopt u langs
de ingang van de gymzalen tussen het gebouw van school en de huizen door het hek het
schoolplein op. De leerkrachten staan bij de klimmuur op het plein en gaan met de groep
naar binnen.
Leerlingen van groep 3 worden gebracht naar het amfitheater op het schoolplein.
Leerlingen van groep 4 worden gebracht naar de zandbak schuin tegenover de klimmuur. De
leerlingen van groep 3 en 4 gaan daarna met de leerkracht naar binnen via de blauwe
deuren.
Als u uw kind via het schoolplein naar school brengt, verzoeken wij u om direct naar huis te
gaan als uw kind bij de leerkracht staat. Dit in verband met de doorstroom.
Leerlingen van groep 5 en 6 komen via de rechter deur bij de hoofdingang binnen en nemen
de rechter trap.
Leerlingen van groep 7 en 8 komen via de linker deur bij de hoofdingang binnen en nemen
de linker trap.
Leerlingen van de Structuurgroep komt binnen via de ingang bij de gymzaal aan de
spoorkant.
Alle leerlingen komen na schooltijd via dezelfde plek weer naar buiten. Daar kunt u uw
kind ophalen.

-

-

Na schooltijd gaat iedereen direct naar huis of naar de opvang.
In het gebouw, op de trap en in de gangen houden we rechts aan. Er is tape aangebracht om
dit voor de kinderen duidelijk te maken.
De kinderen die op school overblijven eten met de TSO Brood en Spelen.
Wij zorgen voor extra schoonmaakmomenten, wegwerpschoonmaakdoekjes en papieren
handdoekjes in de groepen.
Als de kinderen symptomen hebben zoals hoesten, niezen en of neusverkoudheid kunnen
niet op school komen. We volgen hierin de richtlijnen van het RIVM. Wanneer we zien dat
uw kind deze symptomen heeft nemen wij contact met u op en gaat uw kind naar huis.
Hooikoorts is hierop een uitzondering.
Als iemand in het gezin klachten heeft zoals door het RIVM omschreven mogen de kinderen
niet naar school.

In de bijlage staan de maatregelen voor scholen zoals deze nu zijn voorgeschreven door het RIVM.
Mocht de regelgeving wijzigen dan breng ik u daarvan op de hoogte.
Indien uw kind of één van de gezinsleden tot een risicogroep behoort, verzoeken wij u om contact op
te nemen met de leerkracht van uw kind.
Wij kunnen ons voorstellen dat u nog vragen heeft en verzoeken u deze te stellen aan de leerkracht
van uw kind.
Met vriendelijke groet,
Arjen Gaasterland

