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Welkom (terug)
Beste ouder(s)/ verzorger(s),
Hierbij een korte extra nieuwsbrief voor de start van het nieuwe schooljaar. Ik hoop dat u een fijne
vakantie heeft gehad.
Deze week is het team van het Kleurrijk begonnen met de voorbereidingen voor het nieuwe
schooljaar. De klassen worden, na de grote schoonmaak, weer ingericht. Methodes worden
uitgepakt, namen op de schriften gezet, materialen klaargelegd, enz.
In deze nieuwsbrief leest u belangrijke zaken voor de start van het nieuwe schooljaar. Een aantal
zaken zullen bekend zijn, de Corona-maatregelen van voor de vakantie lopen namelijk nog door.
Onderaan deze nieuwsbrief vindt u nog informatie over Social Schools.
We hebben weer zin om te beginnen!
We zien elkaar vast komende week buiten bij het halen/ brengen van de kinderen!
Met vriendelijke groet,
Annejan Kroneman, Directeur BS het Kleurrijk

Afspraken/ maatregelen m.b.t. Corona
Het protocol van voor de vakantie loopt nog door. Op basis hiervan hebben we met elkaar de
volgende afspraken gemaakt:
We volgen de richtlijnen van het RIVM
https://po.lesopafstand.nl/app/uploads/Poster_voorzorg_basisonderwijs_8-juni.pdf
Vakantie gevierd in rood of oranje gebied?
Ben u in een rood of oranje gebied op vakantie geweest, dan is het advies om 10 dagen na
terugkomst in Nederland in quarantaine te gaan. Dit geldt o.a. voor Marokko, bepaalde gebieden in
Spanje, bepaalde gebieden in Frankrijk en Turkije.
Kijk voor de volledige en actuele lijst op: https://www.nederlandwereldwijd.nl/documenten/vragenen-antwoorden/vragen-en-antwoorden-reisadviezen-coronavirus
In- en uitgangen van school
Unit groen (groep 1-2) en unit paars (groep 5-6) gebruiken de hoofdingang. Unit Rood (groep 3-4) en
blauw (groep 7-8) gebruiken de achteringang.

Ouders/ verzorgers blijven buiten. De leerkrachten van de groepen 1-2 en 3-4 staan buiten om de
kinderen op te vangen. Vanaf dinsdag 25 augustus gaan de kinderen van de groepen 3-4 zelfstandig
naar binnen. Leerkrachten van de groepen 1-2 blijven de kinderen buiten opvangen.
Kinderen met klachten
Een kind met mogelijke coronaklachten (neusverkoudheid, hoesten, moeilijk ademen,/
benauwdheid, tijdelijk minder ruiken en proeven, koorts boven de 38⁰C) moet thuisblijven en mag
pas weer naar school als hij of zij 24 uur klachtenvrij is. Ook blijf je thuis als een gezinslid besmet is,
koorts heeft of benauwd is. Leerlingen van groep 1 en 2 mogen in tegenstelling tot anderen met een
neusverkoudheid wel naar school, omdat kinderen van deze leeftijd vaak verkouden zijn. Meer info
op de site van de overheid: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid19/testen/afspraak-maken
Mochten kinderen op school klachten krijgen, dan worden ouders/ verzorgers gebeld. Uw
zoon/ dochter dient direct te worden opgehaald.
Als iemand in het huishouden koorts boven de 38⁰C en/of benauwdheidsklachten heeft, blijft
de leerling thuis (nadat iedereen 24 uur klachtenvrij is, mag de leerling weer naar school).
Hygiënemaatregelen
Op school wassen de kinderen regelmatig hun handen.
Dagelijks vindt er intensieve schoonmaak door schoonmaakprofessionals plaats. De nadruk ligt op
contactpunten en de toiletbediening.
Ouders in de school
Ouders/ verzorgers mogen alleen op afspraak of na overleg in de school. Van te voren moeten we
een gezondheidscheck (https://www.rivm.nl/documenten/triage-bezoekers) doen.
Luizenkammen
Luizenkammen doen we nog niet. Kijkt u zelf goed uw kinderen na?
Trakteren
Verjaardagen vieren we wel, maar trakteren kan nog niet.
Gym
De gymzalen mogen weer gebruikt worden. We gymmen op dinsdag en donderdag. Indien het weer
het toelaat gymmen we buiten.
Afstand houden
Kinderen hoeven onderling en van de leerkrachten geen afstand te houden. Volwassenen houden 1,5
meter afstand van elkaar.
Na schooltijd
Na school gaat iedereen direct naar huis of de BSO.
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Ventilatie
De gemeente Nijmegen is eigenaar van ‘t Hert. Wij als school zijn huurder. Vanuit deze rollen zijn we
als school/ bestuur en gemeente de afgelopen periode (en nog steeds) intensief in contact met
elkaar over het binnenklimaat/ de ventilatie.
Vanuit de gemeente hebben wij de volgende communicatie ontvangen:
Op dit moment zijn er vragen en onduidelijkheden over de verspreiding van Covid-19 via het
ventilatiesysteem. De gemeente Nijmegen heeft de luchtbehandelingsinstallaties laten
controleren.
De luchtbehandelingsinstallatie in ’t Hert ververst de lucht met lucht van buiten en voert
‘gebruikte’ lucht af. De ventilatie in de ruimtes is hiermee op orde en voldoet aan de adviezen
van het RIVM. Uiteraard houden we deze adviezen nauwlettend in de gaten. Op het scenario
dat deze eisen zouden worden aangescherpt, proberen wij ons zo goed mogelijk voor te
bereiden.
Daarnaast wordt geadviseerd om ruimten – waar de luchtkwaliteit niet goed is - extra te
luchten door ramen zo veel mogelijk open te zetten. Omdat de ramen bij basisschool het
Kleurrijk in voorzieningenhart ’t Hert niet open kunnen, zijn het schoolbestuur en de
gemeente gezamenlijk op zoek naar oplossingen voor het geval de luchtkwaliteit slecht(er)
wordt en/of de landelijke adviezen worden aangescherpt. Hierbij wordt ook de GGD
betrokken.
Op dit moment is er echter geen reden tot zorg.
We testen de luchtkwaliteit in de lokalen van het Kleurrijk door middel van CO2 meters. Deze
meters worden nu, met het oog op voorkomen van verspreiding van het virus, geadviseerd
om de luchtkwaliteit in de gaten te houden.
Social Schools
Sinds vorig schooljaar gebruiken we Social Schools als communicatiemiddel met ouders/ verzorgers.
Graag attendeer ik u aan het begin van het jaar op de mogelijkheden en afspraken.
● U kunt in de app de agenda van school bekijken; hier staan alle geplande activiteiten,
studiedagen, vakanties en andere bijzonderheden in. De planning staat ook op onze website.
● U kunt zelf uw contactgegevens delen met andere ouders/ verzorgers in de groep. Erg handig
om bv. speelafspraakjes te regelen of andere zaken af te stemmen.
●

●

●

Ziekmelden dient vanaf nu te gebeuren via Social Schools. Dit gaat heel gemakkelijk via de
app. Klik onderin op ‘administratie’ en vervolgens op ‘absentie melden’. De melding komt
dan bij ons binnen bij de leerkracht en bij de administratie. Bellen hoeft dan niet meer.
Verlofaanvragen bv. voor een tandartsbezoek, huwelijk of jubileum dienen wel schriftelijk te
gebeuren. Het aanvraagformulier hiervoor vindt u op onze website en is te verkrijgen bij
Martien.
Via Social Schools stuurt u gemakkelijk een bericht naar de leerkracht. Zeker in deze
Coronatijd erg handig om snel zaken af te stemmen.
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