Almere, 14 augustus 2020

Beste ouders / verzorgers van onze school,
Na een mooie zomervakantie, die in mijn ogen is omgevlogen, mogen de kinderen a.s. maandag weer naar school.
Ik hoop van harte dat iedereen lekker uitgerust is en dat wij alle kinderen weer in volle gezondheid mogen
begroeten.
De leerkrachten zijn de afgelopen weken al heel druk aan het voorbereiden geweest. De school ziet er heel gezellig
en uitnodigend uit.
De kinderen zijn weer van harte welkom. Wij hebben er zin in!

Welkom nieuwe leerkrachten
Vlak voor de zomervakantie hebben wij nog een nieuwe leerkracht voor de instroomgroep aangenomen. Zij heet
Francien Wiersma. Zij is een leerkracht met heel veel onderwijservaring, met name bij de kleuters. Wij zijn blij haar
gevonden te hebben.
Ook voor gym hebben wij een nieuwe leerkracht. Zijn naam is Rendal Bruins. Hij is tevens werkzaam op basisschool
de Kraanvogel als gymleerkracht, waar ze erg blij met hem zijn.
Via deze weg, wens ik beide nieuwe collega’s van harte welkom en wens hen een fijne tijd toe bij ons op de
Olijfboom.

Coronaregels
De coronaregels zoals wij de voor de zomervakantie hanteerden, handhaven wij in ieder geval tot 1 september a.s. In
de bijlage stuur ik u nogmaals het protocol toe van 8 juni jl. zodat u weer even uw geheugen kunt opfrissen.
Er zijn een aantal kleine veranderingen. De jarige kinderen mogen vanaf nu wel weer trakteren echter alleen op
voorverpakte producten. Deze traktatie wordt niet op school genuttigd maar gaat met de kinderen mee naar huis. U
mag als ouder bepalen of uw kind deze traktatie al dan niet mag opeten.

Schooltijden
Vanaf maandag hanteren wij weer de oude schooltijden. De kinderen gaan tussen de middag naar huis of blijven op
school over.

Hoe komen leerlingen binnen?
De deuren staan open vanaf 8.15 uur tot 8.30 uur. De leerkrachten staan vanaf 8.15 uur bij de deur van hun lokaal of
buiten op het plein. Leerlingen in een groep met eigen buitendeur (de groepen 1,
1-2, 2-3 en 8), komen rechtstreeks daardoor naar binnen. Zij gaan direct op hun eigen stoel zitten.
De groepen 5-6 en 7 komen binnen door de voordeur. De kinderen van groep 4-5 komen binnen via de
kleuteringang. Alle deuren staan open zodat zij geen knoppen aan hoeven te raken. Ieder kind loopt direct door naar
het eigen lokaal en gaat zitten

Looproute
Ouders en kinderen van de Olijfboom komen aan de kant van de sporthal en het Helen Parkhurst naar school en
komen niet verder dan het hek. Tussen volwassenen onderling blijft de 1,5 meter afstand bewaard. Tip: kom zoveel
mogelijk met de fiets. Aletta en Irma coördineren het binnenkomen. Bovenbouwleerlingen komen zoveel mogelijk
zelfstandig naar school. Ouders komen dus niet in school en ook niet op het schoolplein.

Hoe gaan leerlingen weg?
De leerlingen van de groepen 4-5, 5-6 en 7 mogen zelf naar buiten door dezelfde deur als zij binnengekomen zijn. De
leerlingen van groep 1 – 3 en groep 8 gaan door hun eigen klassendeur naar buiten. Ouders wachten op gepaste
afstand, buiten het schoolplein op hun kind.

Extra gymdagen
Er is bewezen dat kinderen die veel bewegen, beter presteren. Dat is de reden dat onze kinderen voortaan twee keer
per week gaan gymmen. Op dinsdagochtend gymmen de kinderen van de groepen 3 t/m 8 in de badmintonhal. Op
vrijdag is meester Rendal er en dan krijgen de kinderen van groep 2 t/m 8 gymles.
Verdere informatie hierover van de leerkracht van uw kind.

Parro
Zoals wij u voor de vakantie verteld hebben, gaan wij met ingang van dit schooljaar over naar een nieuw
communicatiemiddel met u en dat is: Parro. Het lijkt erg op Klasbord, alleen beschikt het over meerdere
mogelijkheden. Het werkt eenvoudig!
Het is een fantastische app die ons veel voordelen geeft.
Het wordt voor ons heel gemakkelijk om u van alles op de hoogte te houden. Wij kunnen direct leuke foto’s van uw
kind delen en 10-minuten gesprekken inplannen. Wij hebben hiermee één plek in handen om met jullie (privé) en
met alle ouders tegelijk te communiceren. Wij kunnen via Parro direct contact hebben.
Vanaf volgende week krijgt u geen mails meer van ons maar zal alles via Parro lopen.
Voor vragen kunt u terecht bij de leerkracht van uw kind.
Een vriendelijke groet, namens het gehele team,

Aletta Wijnsouw
Directeur PCB de Olijfboom

