
 

 

                        Mededelingen van de Vrije School Peelland  

                               

Agenda:   24 augustus – 28 augustus 

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

 

1e schooldag 

 

 

 

  

 

 

 

Vooruitblik komende weken   (inleveren kopij: woensdagmiddag tot 17.00 uur) 

maandag 31 augustus – vrijdag 4 september maandag 7 september – vrijdag 11 september 

ma 31 aug. opening schoolplein ma 7 sept.  luizencontrole 

    kennismakingsochtend nieuwe ouders 

wo 9 sept  studiedag groep 3 t/m 8 

do 10 sept ouderavond groep 3 

 

Welkom! 
 

Beste ouders en verzorgers, 

 

Hopelijk heeft u allemaal genoten van een heerlijke zomervakantie. Het team van Vrije School Peelland heeft er weer zin in om 

aanstaande maandag samen met de kinderen het nieuwe schooljaar op te starten. Vanwege de corona richtlijnen zal het er 

anders uitzien dan dat we gewend zijn de afgelopen jaren, maar samen vinden we onze weg hierin wel. 

Verder in deze PeellandKoerier hierover meer. Ik wens kinderen, ouders en het team een heel fijn schooljaar toe! 

 

Vriendelijke groet, 

Sjanny Kusters, Interim directeur 

 

 

Directienieuws 

 

Hierbij informeren we u over de stand van zaken met betrekking tot de directie. Tot de herfstvakantie zal Sjanny Kusters 

eindverantwoordelijk schoolleider blijven. Zij is tot die tijd aanspreekpunt voor praktisch alle zaken. De directeur Hans Dekker zal 

zijn werkuren steeds verder opbouwen. Hij zal daarbij een aantal taken voor zijn rekening nemen, zoals het onderhoud van het 

gebouw en het nieuwe schoolplan. Hans en Sjanny houden elkaar op de hoogte middels structureel overleg. Na de herfstvakantie 

neemt Hans de schoolleiderstaak weer helemaal op zich en stopt de interim periode van Sjanny op Vrije School Peelland. 

 

Protocol in verband met corona richtlijnen 

We hebben ons protocol aangepast aan een aantal versoepelingen die voor de basisscholen gelden. Hieronder voor u de 

belangrijkste afspraken/richtlijnen die we met instemming van de MR hebben afgesproken. 

Algemene afspraken: 

 Alle kinderen gaan volledig naar school. 

 Tussen leerlingen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden. 

 Tussen personeelsleden en leerling moet zoveel mogelijk 1,5 meter afstand gehouden worden. 

 Tussen alle volwassenen moet onderling 1,5 meter afstand bewaard worden. 

 De school zorgt ervoor dat de kinderen vaak hun handen wassen met water en zeep. Dit geldt natuurlijk ook voor alle 

volwassenen. 

 De overige hygiënemaatregelen passen we strikt toe. 

 We dragen zorg voor een goede ventilatie van de lokalen en overige ruimtes en zetten zoveel mogelijk de ramen en deuren 

tegen elkaar open. Voor en na schooltijd en in de pauzes wordt extra geventileerd. 

 Na school gaan alle kinderen direct naar huis of naar de BSO, met uitzondering van de klassendienst. 

 Wanneer ouders/verzorgers en andere volwassenen de school binnentreden vragen wij hen hun handen te ontsmetten en te 

bevestigen dat zij (of iemand in hun gezin) geen klachten hebben. 

 We melden bij de GGD wanneer er sprake is van 3 of meer leerlingen met ziekteverschijnselen per groep. 
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Halen en brengen van de kinderen: 

We willen u vragen om zoveel mogelijk lopend of met de fiets naar school te komen.  

De kleuters verzamelen op een vaste plek per groep op de eigen speelplaats. Ouders kunnen daar afscheid van hun kind nemen. 

De leerkrachten gaan om half 9 met de hele groep tegelijk naar binnen. Ouders halen hun kleuter op dezelfde plek weer op. 

Graag voor uw kleuter voor de lange dagen fruit geschild in een eigen bakje mee te geven. 

Ouders van de kinderen van groep 3 t/m 8 nemen op de speelplaats of voor de poort afscheid van hun kind. We vragen u om zelf 

de verantwoordelijkheid te nemen om de 1,5 meter afstand van andere volwassenen te handhaven en drukte bij de poort of op 

de speelplaats te voorkomen. 

De kinderen van groep 3 verzamelen op een vaste plek op de speelplaats (bij de wadi), waar de leerkracht hen opwacht. Om half 

9 gaat de leerkracht met de groep naar binnen. 

De kinderen van groep 4 t/m 8 komen tussen 8.20 uur en 8.30 uur zelfstandig naar binnen. De leerkrachten ontvangen hen in de 

klas en om 8.30 uur starten de lessen. 

 

Gezondheid 

Leerlingen uit groep 1 en 2 met neusverkoudheid mogen gewoon naar school, behalve: 

 als het kind ook koorts heeft 

 het kind contact heeft met iemand met een COVID-19 infectie 

 een volwassene in het gezin van het kind klachten heeft die kunnen wijzen op het coronavirus; dan moet het kind thuis 

blijven en is het belangrijk om het kind te testen. 

 

Kinderen vanaf groep 3 met de volgende klachten komen niet naar school of worden opgehaald als ze gedurende de dag deze 

klachten krijgen: 

 verkoudheidsklachten: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn 

 hoesten, lichte hoest 

 moeilijk ademen/benauwdheid 

 plotseling verlies van reuk en smaak 

 verhoging of koorts boven 38 ℃. 

 

Als iemand in het huishouden van de leerlingen koorts boven 38 ℃ en/of benauwdheidsklachten heeft dan blijven zij ook thuis. 

Zij mogen weer naar de school als iedereen binnen het huishouden 24 uur geen klachten heeft. 

Wanneer een leerling positief is getest op corona moet hij/zij tenminste 7 dagen thuisblijven en uitzieken. Hij/zij mag weer naar 

school als hij/zij na deze 7 dagen ook 24 uur geen klachten meer heeft. 

Als iemand in het huishouden van de leerling voor COVID-19 een positieve uitslag heeft, moet hij/zij wachten totdat deze persoon 

24 uur klachtenvrij is en dan 14 dagen na het laatste contact met deze persoon extra thuisblijven. 

 

Bovenstaande richtlijnen gelden ook voor medewerkers. Gezien de vervangingsproblematiek kunnen we niet garanderen dat er 

een vervanger beschikbaar is als een leerkracht thuis moet blijven. Bij geen vervanging blijven de kinderen thuis. 

 

Gymlessen, activiteiten en aanwezigheid van ouders/verzorgers op school. 

De gymlessen mogen buiten en binnen worden gegeven. We houden we ons hierbij aan de specifieke richtlijnen voor gymlessen. 

Bij alle activiteiten bekijken we telkens wat er mogelijk is binnen de richtlijnen. Dit geldt ook voor de aanwezigheid van ouders bij 

activiteiten zoals de opening van de speelplaats, kennismakingsochtend nieuwe ouders, informatieavond en de jaarfeesten. 

Hierover zullen we u telkens informeren. 

Helaas is het niet mogelijk om u als ouders uit te nodigen voor de opmaat en de groepen presentatie. 

Gesprekken met ouders vinden altijd op afspraak plaats. Wij vragen u om bij de deur van de speelplaats of de kleuteringang te 

wachten totdat de leerkracht/medewerker u op komt halen. U kunt uw handen reinigen met desinfectiegel die op de tafel bij de 

ingang staat en we vragen u alleen te komen als u en uw gezin klachtenvrij zijn.  

Voor het basisonderwijs geldt dat mondkapjes niet nodig zijn. Mocht u hier echter gebruik van willen maken tijdens uw gesprek 

op school, geef dit dan aan degene waarmee u een afspraak heeft aan. 

Tot slot willen we nogmaals benadrukken dat we dit samen moeten doen. Samen blijven we alert op de veiligheid en gezondheid 

van jezelf en de ander!  

 

Quarantaine bij terugkomst uit landen of regio’s met een oranje of rood reisadvies 

Mocht u op vakantie geweest zijn in een land met een oranje of rood reisadvies, dan geldt voor veertien dagen thuisquarantaine. 

Kinderen van 4 tot en met 12 jaar mogen wel naar school, als zij geen gezondheidsklachten hebben. Oudere gezinsleden en 

volwassenen dienen thuis te blijven en kunnen daarom niet op school of het schoolplein komen.  

 

 

https://www.kvlo.nl/hulp-en-advies/juridisch-onderwijs-cao/onderwijstype-of--thema/protocol-po-schooljaar-2020-2021.html
https://www.kvlo.nl/hulp-en-advies/juridisch-onderwijs-cao/onderwijstype-of--thema/protocol-po-schooljaar-2020-2021.html

