
Nieuwsbrief 
  Augustus 2020 

 

Contactgegevens: 
Website: www.sbodekring.nl 

 SBO De Kring: 010-4205314 

 

Beste ouders en verzorgers,  
 
De vakantie is weer voorbij. Het team is de afgelopen 
dagen druk bezig geweest om zich goed voor te 
bereiden op een nieuw schooljaar. Helaas is de Corona 
nog niet voorbij en we weten nog niet wat het ons 
allemaal gaat brengen. U heeft van ons een jaarplanner 
ontvangen maar het is nog onzeker of we alle 
activiteiten uit kunnen voeren. We houden u hiervan 
goed op de hoogte via Social Schools. 
Ik wil alle nieuwe leerlingen van harte welkom heten.  Ik 
wens jullie een mooie en fijne start toe op SBO de Kring! 
Laten we er met elkaar een mooi jaar van maken.  
 
Met vriendelijke groet,   
Namens het team 
Mariska Vos 
Locatieleider SBO de Kring 

 

 
Corona 

Vanaf maandag gaan alle kinderen weer volledig starten op school. We hanteren echter nog wel 
aangepaste regels met betrekking tot Corona waarbij we uitgaan van de richtlijnen van het RIVM. Dit 
houdt in: 

 Leerlingen met corona gerelateerde klachten blijven thuis; 
 Leerlingen met klachten worden zo mogelijk getest door de GGD 

met toestemming van ouder(s)/verzorger(s); 
 

Specifiek betekent dit dus dat u uw kind thuis houdt als uw kind last heeft van: 
 Verkoudheid 
 Niezen 
 Hoesten 
 Keelpijn 
 Moeilijk ademen 
 Koorts 

U houdt uw kind ook thuis als u of een van de andere gezinsleden koorts heeft. Alle richtlijnen zijn 
ook van toepassing op de leerkrachten. 

      

Agenda 
 
15 september: informatie start 
schooljaar 
 
30 september: Start 
kinderboekenweek 
 
5 oktober: Studiedag team, 
leerlingen zijn vrij 



U mag uw kind weer naar school sturen als hij/zij 24 uur geen klachten meer heeft. 
Als uw kind op school klachten ontwikkelt, wordt u gebeld en moet u uw kind komen ophalen. 

 

Gedragsregels 
Om de situatie zo veilig mogelijk te laten zijn, hebben wij, vanuit het protocol van de PO raad en het 
RIVM gedragsregels opgesteld. Wij dienen ons hier allemaal, met elkaar, aan te houden om de kans 
op besmetting zo klein mogelijk te houden. 

De algemene gedragsregels zijn: 
 Leerlingen hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden. 
 Leerkrachten onderling houden zoveel mogelijk 1,5 meter afstand. 
 Scholen zorgen ervoor dat de algemene hygiëne voorschriften van 

het RIVM zoveel mogelijk worden nageleefd, dagelijks intensieve 
schoonmaak. 

Wat betekent dit voor u als ouder/verzorger? 
 Ouder(s)/verzorger(s) komen niet op het schoolplein of in de school. 
 Afspraken tussen ouders en leerkrachten verlopen zoveel mogelijk digitaal. 
 Brengen: U neemt bij het hek afscheid van uw kind. Uw kind kan dan richting de voordeur lopen waar 

hij/zij wordt opgevangen door iemand van school. Let hierbij op dat u 1,5 meter afstand bewaart met 
andere ouders/verzorgers. 

 Halen: Uw kind wordt door maximaal één volwassene opgehaald. 

Wat betekent dit voor de kinderen? 
 Bij binnenkomst worden er geen handen geschud. 
 De kinderen hangen hun jas op verspreid over de kapstokken. Zorg ervoor dat uw kind kleding aan 

heeft wat hij/zij zelf aan en uit kan trekken. 
 Bij binnenkomst wassen de leerlingen direct hun handen. 
 Zorg ervoor dat uw kind eten en drinken mee krijgt wat hij/zij zelf kan openkrijgen/opeten. 

Leerkrachten mogen geen eten en drinken klaar maken. 
 In iedere klas zijn de volgende schoonmaakmiddelen aanwezig: desinfecterende handgels, 

zeeppompje, papieren handdoekjes en oppervlaktesprays. 
 De leerkrachten zien erop toe dat er meerdere malen op een dag wordt schoongemaakt. Hierbij 

wordt extra gelet op de contactpunten zoals deurklinken. 
 De deuren van het klaslokaal staan open en in ieder lokaal is er tenminste een raam geopend om 

door te luchten. 
 Er wordt minimaal gemaakt van de stilteruimtes. Er is hooguit 1 leerling aanwezig in de stilteruimte. 
 We hanteren binnen de school vaste looproutes. 
 De leerlingen mogen één voor één naar het toilet. Het toilet wordt regelmatig schoongemaakt. 
 Na het gebruik van de computers maken de leerlingen zelf het toetsenbord en muis schoon.  
 Traktaties mogen meegenomen worden bij een verjaardag mits deze apart zijn verpakt.  

Gymspullen 
Op maandag hebben alle groepen gym van meester Maarten. Willen jullie eraan denken om de 
gymspullen mee te nemen? 
 

Etui 
Wil iedereen er ook aan denken om je etui mee te nemen? 
 


