Nieuwsbrief

voor ouders/verzorgers van leerlingen van de Berg en Bosch School

Start schooljaar

We hopen dat jullie hebben genoten van een hele fijne zomervakantie en dat de kinderen langzaam
weer in hun gewone ritme komen. Op beide scholen is iedereen al druk in de weer met de
voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar. Wij hebben er in ieder geval weer veel zin in.

Startgesprekken

We starten, zoals elk schooljaar met een startgesprek. Bij dit gesprek zijn zowel de ouders als de
leerling aanwezig. De startgesprekken vinden plaats op maandag 31 augustus en dinsdag 1
september. U heeft hiervoor inmiddels een uitnodiging ontvangen via de mail. De eerste schooldag
is op woensdag 2 september, tenzij er met u een individuele instroomafspraak is gemaakt.
Wilt u tijdens de startgesprekken een ingevulde taxibrief en (indien van toepassing) het
medicatieformulier meenemen? Deze documenten kreeg u in de rapportmap van uw kind.
Tijdens deze startgesprekken worden de ouders samen met hun zoon of dochter op het aangegeven
tijdstip verwacht. Er staan wachtstoelen in de hal en ook in de klas staan de stoelen op gepaste
afstand. Uiteraard worden er geen handen geschud.

Schooltijden

Met ingang van het nieuwe schooljaar veranderen de schooltijden. Ze worden afgestemd op de
tijden van de Colleges.
Dit betekent dat de leerlingen op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 08.30 tot 14.30 uur
naar school gaan en op woensdag van 08.30 tot 13.00 uur.

Jaarplanner voor
ouders

De kalender voor ouders is enkel nog digitaal te vinden op de website. De kalender is voor de start
van het nieuwe schooljaar ingevuld en te vinden op de website: School | locatie | Agenda en
roosters| Hierin vindt u naast alle vakanties, ook de data van studiedagen, groepsbesprekingen,
oudergesprekken en andere activiteiten.

Startprotocol
omtrent Covid 19

Bij de start van het nieuwe schooljaar willen we u graag informeren over ons startprotocol met
betrekking tot de RIVM regels omtrent Covid 19. Iedereen die gezond is, kan naar school. Voor
iedereen gelden daarbij de algemene maatregelen:







Was uw handen 20 seconden lang met water en zeep, daarna handen goed drogen.
Was uw handen voordat u naar buiten gaat, als u weer thuis komt, als u uw neus heeft
gesnoten, natuurlijk voor het eten en nadat u naar de wc bent geweest.
Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog.
Gebruik papieren zakdoekjes om uw neus te snuiten en gooi deze daarna weg.
Was daarna uw handen.
Schud geen handen.

Het RIVM heeft een handreiking bij neusverkouden kinderen opgesteld. De handreiking wordt
regelmatig aangepast aan nieuwe ontwikkelingen en inzichten. Voor kinderen in groep 1 of 2 van de
basisschool geldt dat zij bij een neusverkoudheid gewoon naar school en de BSO mogen, behalve:



als het kind ook koorts of andere COVID-19-klachten heeft;
als het kind een huisgenoot is van een patiënt met een bevestigde COVID-19;
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als een huisgenoot van het kind koorts (boven 38 graden Celsius) en/of last van
benauwdheid heeft.

Voor kinderen in groep 3 of hoger gelden de normale regels voor thuisblijven:



bij verkoudheidsklachten of andere klachten die passen bij COVID-19 (neusverkoudheid,
loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging, koorts vanaf 38 graden Celsius en/of
plotseling verlies van reuk of smaak);
als een huisgenoot van het kind koorts (boven 38 graden Celsius) en/of last van
benauwdheid heeft.

Ouders, onderwijspersoneel en leerlingen kunnen net als iedereen in Nederland na een verblijf in het
buitenland het dringende advies krijgen 10 dagen in thuisquarantaine te gaan bij terugkomst. Als dit
advies geldt voor terugkomst uit een land, dan staat dit in het reisadvies van dat land van het
ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ). Geldt het dringende advies voor thuisquarantaine voor u na
een vakantie in het buitenland? Dan mag u niet op school of op het schoolplein komen.

Afspraken met de
ouders ( halen en
brengen )

Houten
Voor het brengen en halen van uw kind gelden voor de ouders en chauffeurs de volgende
afspraken:
De ouders/chauffeurs van groep 1 t/m 5 brengen de leerling tot aan de toegangsdeur behorende bij
de klas:
Meeuw:
klassendeur naar buiten (grenzend aan het schoolplein) ?
Leeuwerik: klassendeur naar buiten (grenzend aan het schoolplein) ?
Lijster:
ingang naast eigen lokaal
Kievit:
via de hoofdingang
De ouders/chauffeurs van groep 6 t/m 8 zetten de leerling af bij het toegangshek naar het plein.
De leerlingen nemen zelfstandig de volgende ingangen:
Wulp:
via de hoofdingang
Snip:
achteringang naast lokaal
Grutto:
achteringang naast lokaal
Zwaluw:
zij-ingang naast lokaal
In Bilthoven komen de kinderen binnen via de hoofdingang en gaan naar buiten via de klassendeur.
Omdat wij gezamenlijk verantwoordelijk zijn om mogelijke risico’s zo veel mogelijk te beperken
verzoeken wij u nadrukkelijk om zowel op de locatie in Bilthoven als Houten; Niet de school te
betreden en uw kind niet eerder dan 08.20 uur naar school te brengen.

Algemene
informatieavond

Zowel in Bilthoven als Houten staat op donderdag 24 september de algemene ouderavond gepland.
Gewoonlijk ontvangt u van het klassenteam op deze avond informatie over de werkwijze en wat er in
het schooljaar aan de orde komt. Gezien de regels m.b.t. Covid-19 kunnen we u niet ontvangen
zoals we gewend zijn. U ontvangt zo spoedig mogelijk informatie over een eventueel alternatief voor
de informatieavond.

