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Van de directie
verkeersveiligheid

Van de directie
Geachte ouders, verzorgers,
De vakantie zit er weer op. We hopen dat u net zo’n fijne vakantie hebt gehad als
wij. Als Fakkelteam zijn we al weer de hele week aan het werk geweest om het
nieuwe jaar voor te bereiden. We zijn er klaar voor en hebben er weer zin in. In
deze nieuwsbrief zullen we u zo veel mogelijk informeren over de start na de
vakantie.

Agenda:
31 aug: start school
8 sep: intekenen voor
startgesprekken

Mocht u vragen en/of
opmerkingen hebben, maak
dan even een afspraak.
Maarten Kleiman staat u
graag te woord.

Of stuur een mail:
fakkel@pcboapeldoorn.nl

Duidelijk is dat rond Corona de situatie na de vakantie niet anders is dan voor de
vakantie. Het betekent dat alle regels die toen golden ook nu gelden. Op de
Fakkel zijn ouders en andere volwassenen helaas nog niet welkom binnen het
gebouw of op het schoolplein. Als Fakkelteam zijn we extra voorzichtig omdat een
aantal leerkrachten tot de risicogroep behoort (of thuis iemand heeft die daarbij
hoort). We zijn heel blij dat zij er voor kiezen om wel aan het werk te gaan (een
aantal van hen deed dat voor de vakantie nog niet). We zullen echter wel extra
voorzichtig moeten zijn.
Maandag staan de leerkrachten voor schooltijd weer klaar op het plein om de
kinderen te ontvangen (Voor de duidelijkheid hebben leerkrachten een ballon bij
zich met daarop de groep) Alleen ouders van nieuwe kleuters mogen het
schoolplein op om hun kind bij de juf te brengen. Vanzelfsprekend vragen we
wel om 1 ½ meter afstand te houden.
Zoals u weet hebben we ervoor gekozen het rooster van voor de vakantie (in iets
gewijzigde vorm) ook nu te hanteren:
Maandag:
Dinsdag:
Woensdag:
Donderdag:
Vrijdag:

08:30 – 14:15 uur
08:30 – 14:15 uur
08:30 – 14.15 uur (groep 1,2,3 en 4 zijn om 12:00 uur vrij)
08:30 – 14:15 uur
08:30 – 14.00 uur

De kinderen lunchen op school. Groep 3 t/m 8 met de eigen leerkracht (in 2
groepen spelen ze buiten met de overblijfkrachten); kleuters eten bij de
overblijfkrachten, zodat die leerkrachten op dat moment even kunnen pauzeren).
We vragen u een gezonde lunch mee te geven. (geen koek, snoep, frisdrank…etc).

Informatieavonden/ startgesprekken
De in de week van 7 september geplande informatieavonden moeten we helaas
annuleren. We zullen ervoor zorgen dat u de informatie op schrift via Parro krijgt.
De startgesprekken (Ouder-kindgesprekken en gesprekken met voorlopig advies
voor leerlingen in groep 8) laten we wel doorgaan, zij het een week later. (week
van 21 sept met uitloop in week van 28 sept). We gaan ervan uit dat we die
gesprekken (ook) op school houden met de nodige veiligheidsmaatregelen.
Vanzelfsprekend kunt u hier zelf ook kiezen voor een digitale of telefonische
afspraak. U ontvangt hierover nog verdere informatie.

Corona en luchtkwaliteit op school
De ontwikkelingen rondom het Coronavirus hebben in de zomervakantie niet stil
gestaan. We worden met elkaar steeds wijzer over hoe dit virus zich verspreidt. U
heeft wellicht gehoord over de mogelijke rol van aerosolen (kleine druppeltjes in
de lucht) m.b.t. het verspreiden van corona. U weet misschien ook dat er een
landelijk team is ingesteld om de luchtkwaliteit op basisscholen en scholen voor
voortgezet onderwijs te onderzoeken. Deze weken onderzoek Bakos
(onderzoeksbureau) alle PCBO-scholen op de luchtkwaliteit en klimaat in de
school. Afhankelijk van de uitkomsten ventileren wij de school zoals we dat altijd
deden. Zodra de uitslag bekend is voor onze school laten we dit weten.
Uiteraard blijven de andere maatregelen die we al hadden ingesteld m.b.t.
hygiëne, schoonmaak, aanwezigheid volwassenen in de school en afstand
bewaren tussen volwassenen, etc. van kracht.
thuisquarantaine
Uit de onderzoeken blijkt nog steeds dat kinderen tot 12 jaar geen tot een zeer
kleine rol spelen in het verspreiden van corona. Dat stelt ons, samen met alle
maatregelen die we nemen, gerust. Komt u met uw kind terug van een
vakantieland dat tijdens uw verblijf daar op rood of oranje is gegaan? Dan geldt
het dringende advies voor thuisquarantaine alleen voor alle gezinsleden van 13
jaar en ouder. Alle bassischoolkinderen mogen en moeten dus gewoon naar
school komen.
Kinderen en leerkrachten blijven bij (griep-, verkoudheids-, benauwdheids-)
verschijnselen thuis. Alleen kinderen tot 6 jaar mogen naar school met lichte
verkoudheidsverschijnselen.

Verkeersveiligheid
’s Morgens voor schooltijd en ’s middags bij het uitgaan van de school is het voor
de school altijd erg druk. Als door de Roerdompweg dan ook nog eens allemaal
auto’s gaan rijden ontstaat er een zeer onveilige situatie voor u en voor de
kinderen. Met de gemeente Apeldoorn zijn we in gesprek om te zoeken naar
mogelijke oplossingen voor dit probleem. Voor nu vragen we u weer nadrukkelijk
om op deze momenten niet de Roerdompweg in te rijden, maar uw auto even
ergens in de wijk te parkeren. (Een enkele ouder mag – met een goede reden –
wel de straat inrijden).

We gaan er met elkaar weer een mooi jaar van maken, een jaar waarin we als
ouders en leerkrachten samen ons uiterste best doen om de kinderen een fijn en
veilig schooljaar te bezorgen, waarin zij zich goed kunnen ontwikkelen. Het is van
groot belang dat we hierin als ouders en school samen optrekken, dat we elkaar
weten te vinden en dat we elkaar goed informeren.
Wij zijn er klaar voor en hebben er zin in.

