Schoolspecifiek

Bernemienskip It Bynt

Pauze

• Voor de kinderen van unit 2 en 3 geldt dat zij vanaf 8:15 na aankomst op
het plein meteen doorlopen naar de klas en op hun plaats gaan zitten
waar ze meteen kunnen starten met hun werk.
- De kinderen van unit 2 maken gebruik van de hoofdingang
- De kinderen van unit 3 maken gebruik van de achteringang aan de
zijde van unit 3 en kunnen gebruikmaken van het fietsenhok van de
kleuters.
• De kinderen van unit 1 komen om 8:30 op school en maken gebruik van de
achteringang aan de zijde van unit 1.
• Kinderen van unit 1 worden tot het hek van de eigen ingang gebracht. De
leerkracht staat buiten om de kinderen te ontvangen.
• Er is voor schooltijd geen pleinwacht.
• Kinderen worden door 1 ouder/verzorger gebracht en gehaald.
• Ouders/verzorgers komen niet op het schoolplein en in school.
• Ouders/verzorgers wordt gevraagd om bij brengen/halen 1,5 meter
afstand van elkaar te bewaren en ook buiten mondneusmaskers te
dragen.
• Kinderen nemen geen speelgoed o.i.d. van huis mee naar school.
• De kinderen van unit 3 gaan om 13:55 naar huis en de kinderen van unit 1
en 2 tussen 14:00-14:05.
• Aan kinderen van groep 7/8 wordt gevraagd om in de gang een
mondneusmasker te dragen. Het mondneusmaker kan af, wanneer
leerlingen op hun plaats zitten.
• Kinderen die vanwege hun verjaardag willen trakteren nemen een
voorverpakte traktatie of ongeschild fruit mee.
• Er wordt niet als unit gewerkt en ook niet op het leerplein. De deuren
tussen de units blijven gesloten en de kinderen blijven in hun eigen lokaal.
• Combinatiegroepen in een lokaal worden zoveel mogelijk van elkaar
gescheiden.
• Vakleerkrachten, stagiaires en vrijwilligers komen in ieder geval tot de
voorjaarsvakantie niet in school.
• Vanwege de ventilatie in de lokalen is het van belang dat kinderen warm
gekleed naar school gaan.
• We gaan ervan uit dat alle kinderen met schoon gewassen handen op
school komen.
• We gaan ervan uit dat ook de jongste kinderen zelfredzaam zijn en dat de
leerkrachten geen billen hoeven af te vegen.
• Als er kinderen zijn die verschoond moeten worden, neemt de leerkracht
contact met de ouders op.
• Kinderen wassen geregeld hun handen.
• Aan het eind van de ochtend worden de toiletten een keer extra
schoongemaakt en na schooltijd volgt de reguliere schoonmaak.
De groepen hebben om de beurt pauze.

Gymnastiek

Gymnastieklessen worden alleen buiten gegeven.

Brengen en halen

In de gang

In de klas

Ventilatie
Hygiëne

Thuisblijven

Omdat we momenteel te maken hebben met veel besmettingen in de regio
blijven kinderen in ons aller belang thuis bij (lichte) ziekteverschijnselen zoals
hoesten, loopneus, buikpijn, diarree etc.

Uitstapjes

Er worden voorlopig geen schoolreizen en excursies gemaakt.

