
Uit Sjaloomnieuws 21 september 2020  
 
Corona update. 
Helaas kunnen wij nog geen versoepelingen aanbrengen in ons coronabeleid. 
De regels van 15 augustus blijven van kracht. (zie website  > School  > Corona schoolinfo ) 

Uw kind neusverkouden?  
In de bijlage vindt u een "beslisboom" die u kan helpen bij het beoordelen of uw 
neusverkouden kind wel of niet naar school mag. 
Neem contact op met school als u er niet uitkomt. 
 

Uw kind in quarantaine en huiswerk. 
Moet uw kind thuisblijven omdat een gezinslid koorts of last van benauwdheid heeft? Dan 
zal de leerkracht van uw kind, indien van toepassing, huiswerk voor uw kind proberen te 
maken. Dat lukt meestal niet meteen de eerste dag maar wel z.s.m. daarna.  
 

Verkeersveiligheid rond school. 
Wij zijn momenteel bezig met het uitwerken van ideeën om de verkeersveiligheid bij de 3 
pleintoegangen en bij het parkeren te verbeteren. De verkeersouders hebben u daar vorige 
week een appje over gestuurd. In afwachting van het vernieuwde verkeersveiligheidsplan 
kunnen we nu al letten op de volgende zaken: 
- Voor ouders van gr 1,2: Hou de ingang bij het hek vrij, zodat de haal-/brengzone binnen de 
vlaggetjeslijnen goed benut kan worden. 
- Voor ouders van gr 4,5: Graag wachten tussen vlaggetjeslijn en heg. 
- Voor alle ouders:  
     - Kom zoveel mogelijk op de fiets. (zie bijlage) 
     - Ga niet aan de overkant van de weg wachten op uw kind.  
     - Houd uw kind dicht bij u als u langs de weg loopt. 
     - Niet keren met uw auto in de buurt van school. Liever een paar honderd meter verder 
keren of een omweg maken.  
 

Ventilatie en corona. 
Het belang van goede ventilatie om verspreiding van ziekteverwekkers tegen te gaan wordt 
steeds duidelijker. De CO2 -meter gaat momenteel weer rond in de lokalen om er zeker van 
te zijn dat de lucht voldoende ververst wordt. Dat gaat met warm weer makkelijk door 
ramen en deuren open te zetten. Dat wordt bij koud weer zoeken naar een goed evenwicht 
tussen frisse lucht en een werkbare temperatuur in school.  
Tip: geef een extra trui of vest mee naar school voor de momenten dat het even kouder 
wordt vanwege het ventileren. 
 


