Aan: alle ouders van de Flint
Betreft: update #7
Deventer, 06-05-2020
Beste ouders/verzorgers,
Al eerder heeft u informatie gehad over de start vanaf 11 mei. Hierbij nog even de belangrijkste
zaken op een rij.
Ziek? Blijf thuis!
Heeft u of uw kind klachten: niezen, hoesten, keelpijn, (neus)verkoudheid of koorts? Laat uw kind
dan thuis. We ontvangen wel graag een telefonische afmelding tussen 8.00 en 8.45 uur op: 0570625031.
50% onderwijs
We verdelen elke groep in tweeën (shifts) en geven om de dag onderwijs aan de halve groep. De dag
dat uw kind niet op school zit krijgt het huiswerk mee. De planning is al met u gedeeld. De groepen
spelen afzonderlijk van elkaar buiten tijdens de pauze.
Hygiëne en schoonmaak
• We laten na het buiten spelen, na een toiletbezoek en voor het eten en drinken de handen
goed wassen met water en zeep.
• Er zijn papieren doekjes, desinfecterende gel en desinfectant en doeken aanwezig.
• De leerkrachten maken gedurende de dag de tafeltjes een keer helemaal schoon.
• De reguliere schoonmaak wordt uitgebreid met extra schoonmaakrondes en extra aandacht
voor deurklinken, handgrepen, de tafeltjes en bureaus en sanitair.
Halen en brengen
• Houd de 1,5 meter afstand
• Volg de aanwijzingen/looproute op.
• Laat vooral de wat ouders kinderen zoveel mogelijk allen komen.
• De jongere kinderen mogen door maximaal 1 ouder worden gebracht.
• Ouders mogen de school niet in komen. Ook het schoolplein mag niet door ouders worden
betreden.
Voor de groepen 3 t/m 8
• Gebruik alleen de ingang van de Flint (bij de fietsenstalling).
• De school gaat voor deze groepen om 8.10 uur al open. Meer tijd, levert meer spreiding en
dus minder contact op.
• Ophalen:
o Leerlingen komen aan het einde van de dag zelf naar buiten toe.
o Ouders van de groepen 3 en 4 mogen wachten op het grasveld naast de
fietsenstalling
o Ouders van de groepen 5 t/m 8 wachten aan de overkant van de straat.
Voor de groepen 1 en 2
• Gebruik alleen de hoofdingang van Kei13 (bij de Kei).
• De school gaat om 8.20 uur open voor kleuters.

•
•

De kleuters worden voor de deur opgevangen door een van de juffen en verzamelen in de
centrale hal.
De groepen 1 zullen om 13.45 uur de school verlaten. De groepen 2 om 14.00 uur.

Aanstaande vrijdag zullen we een filmpje delen waarop we duidelijk zullen laten zien op welke
manier ouders hun kind kunnen brengen naar school.
Chromebooks inleveren
Om weer goed onderwijs op school te kunnen geven moeten de uitgereikte Chromebooks ingeleverd
worden (dat mag de leerling zelf doen). Bij voorkeur op:
•
•

Donderdag 7 mei van 13.30 uur – 15.30 uur (1e verdieping)
Vrijdag 8 mei van 9.00 – 15.30 (1e verdieping)

Maandag 11 mei is de uiterlijke inleverdatum (van 14.15 – 16.30 uur)!
En verder?
We weten nog niet hoelang deze situatie zal gaan duren. Zodra er nieuwe richtlijnen zijn, zullen we u
informeren wat dat voor de Flint betekent. We zullen in ieder geval uiterlijk 15 mei over het vervolg
berichten.
We hopen u zo voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
Namens het team van de Flint
Rogier Stappers
Directeur van de Flint

