Beste ouders,

12-5-2020

Mooie start

We zijn heerlijk weer deels opgestart, we zien de kinderen echt genieten, ook al is het met de helft
van hun groep.
Allereerst complimenten voor de manier waarop jullie helpen om de doorstroom zo snel en veilig
mogelijk te laten verlopen, daarbij rekening houdend met de 1,5 meter afstand tussen volwassenen
en het volgen van de pijlen en/of de twee helften van het pad.
Het kort afscheid nemen gaat echt uitstekend en dat is echt heel knap
Door het lastige voorschrift dat de leerlingen deze periode alleen groepsgewijs op het plein mogen
spelen moeten we de start en de ophaaltijd voorlopig nog stringent volgen.
Kinderen kunnen het plein op , als de leerkrachten buiten staan op de doorgegeven tijd. De kinderen
kunnen dan snel bij de groep aan sluiten en/ of vandaar weer vertrekken.
Mooi om te zien hoe de peuterouders ook de pijlen meenemen in hun haal en breng rondje.
Aandachtspuntje groene hek bij kleuterplein
Het tweede deel van het groene hek bij het kleuterplein wordt door juf Mirjam of door Christien
opengezet als de leerkrachten daar klaar staan op het doorgegeven moment. Door daarna de pijlen
te volgen lukt het echt heel snel om kinderen weg te brengen en of op te halen.
De BSO medewerkers volgen dezelfde routes. Zij brengen de kleuters naar de leerkrachten en bij het
ophalen nemen ze de kleuters mee naar het bankje op het plein. Wij verzamelen dan eerst de andere

BSO kinderen in de aula en als het plein leeg is vertrekken die naar het bankje, waar vandaan ze dan
naar de BSO gaan.

Aandachtspuntje doorstroom pad van Hemmerbuurt naar de begraafplaats
De doorstroom om half 12 gaat echt bijzonder vlot nu en ook bij de start om 12.15 gaat het heel snel.
Met de kinderen is nogmaals afgesproken dat ze pas het plein opkomen als de leerkrachten daar zijn.
Het blijft nog even belangrijk om niet te vroeg te komen.
De doorstroom na 15.15 uur op het pad van de Hemmerbuurt naar de begraafplaats kan nog iets
vlotter door geen onderlinge afspraken op het pad te maken en die te verplaatsen naar het grasveld
naast de gymzaal en/ of het plein bij de fietsenstalling. De leerkrachten gaan ervoor zorgen dat ze op
tijd bij de afgesproken plek staan.

Bedankt voor jullie inzet!

Vriendelijke groet
Team Jozefschool

