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VERSOEPELINGEN CORONAMAATREGELEN M.I.V. MAANDAG
11 oktober 2021
•

Tussen 08.30 uur en 08.40 uur zijn alle leerlingen weer welkom op het schoolplein:
-De leerlingen van de groepen 1/2 en 3 op het kleuterplein;
-De leerlingen van de groepen 4 t/m 8 op het BOR-plein (mag via beide poorten).
-Op beide pleinen is een surveillant aanwezig.
-Ouders blijven buiten de poort en komen niet het schoolplein op.
• Om 08.40 uur gaat de bel en lopen de leerlingen naar hun juffrouw of meester die
dan op het schoolplein is, alle groepen hebben een vaste plaats.
• Om 08.45 uur beginnen de lessen.
• Om 14.45 uur is de school uit. De ouder(s)/verzorger(s) mogen hun kind(eren) ophalen op het plein. De leerlingen komen naar buiten via hetzelfde plein als waar ze
‘s morgens door naar binnen zijn gegaan. Verzoek om de nissen bij de uitgangen vrij
te laten, zodat de leerkrachten overzicht kunnen houden. Ons motto “Geef elkaar de
ruimte”. Op woensdag is de school om 12.45 uur uit.
Dit betekent dus dat de verschillende begin- en eindtijden komen te vervallen en we allemaal tegelijk beginnen en eindigen.
Verder als versoepelingen:
• Ouder(s)/verzorger(s) komen alleen op uitnodiging de school binnen:
-Met oudergesprekken (ook de optie online blijft bestaan).
-Als vrijwilligers bij verschillende activiteiten (bv. natuuractiviteiten, spelletjesochtenden en het begeleiden van kinderen bij het overblijven).
• Ouders uit de groepen 1/2 mogen aanwezig zijn bij de verjaardag van hun kind(eren).
• Ouders van nieuwe leerlingen mogen hun kinderen mee naar de klas brengen bij de
twee oefenmomenten en de eerste schooldag. Daarna gelden dezelfde afspraken als
bij de andere leerlingen.

INFORMATIE OUDERS CORONABESMETTING OP SCHOOL
Helaas komen er op school nog steeds coronabesmettingen voor. De regels daarvoor zijn
veranderd. Op het moment dat een leerling of medewerker van de school besmet is, hoeft
niet meer de hele klas naar huis, maar alleen de besmette leerling of medewerker. U wordt
als ouder(s) geïnformeerd d.m.v. een brief dat er een besmetting in de klas van uw kind is en
welke maatregelen u in ieder geval wel moet treffen. Bij meerdere besmettingen in de klas
kan de GGD besluiten dat wel een hele groep thuis moet blijven. Wij volgen dan hun advies.
Hopelijk blijven de besmettingen tot een minimum beperkt bij ons op school.
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ONTRUIMINGSOEFENING 4 OKTOBER
Afgelopen maandag heeft op school een geplande ontruimingsoefening plaatsgevonden. Zo
leren de kinderen wat zij moeten doen bij alarm op school. Ook is het voor de school een
test om te zien of alles werkt. We kunnen eventuele onvolkomenheden bijstellen. De oefening is prima verlopen. Binnen een paar minuten stonden alle kinderen van het Spilcentrum
met hun leerkrachten en pedagogisch medewerkers veilig op een van te voren afgesproken
plek op de speelplaats. Daarna zijn alle kinderen naar een verzamelplaats gelopen buiten de
school. Later dit schooljaar vindt er nog een onaangekondigde ontruimingsoefening plaats.

KABOUTERPAD
Op vrijdagochtend 15 oktober zijn de kleutergroepen aan de beurt om in kleine groepjes het
kabouterpad te gaan lopen in het bos van De Grote Beek. Het is een wandeling waarbij van
alles te zien is en te beleven valt. “Misschien zien we ook nog wel een paar kabouters”! Deze
wandeling wordt georganiseerd door de werkgroep Natuuractiviteiten.
De tocht gaat bij elk weertype door, dus zorg voor laarzen en eventueel regenkleding.

PARKEREN IN DE PIETER POSTSTRAAT
Er zijn nog steeds ouders die hun auto niet parkeren op de daarvoor bestemde plekken. Dit
veroorzaakt veel overlast voor de bewoners van de Pieter Poststraat, maar nog veel erger,
gevaarlijke verkeerssituaties voor ouders en kinderen, ook bij de oversteekplaats bij het
Hendrik de Keijzerplein. De parkeermogelijkheden zijn beperkt, maar toch willen wij u vragen de veiligheid van de kinderen voorop te stellen. Misschien het overwegen waard om
eens wat vaker de fiets te pakken. Ik wil u nadrukkelijk vragen om uw auto te parkeren op de
daarvoor bestemde plaatsen en niet voor de uitritten van de bewoners van de Pieter Poststraat, bij de ingangen van de poorten van de school op of aan de stoep. Er kunnen binnenkort weer onverwachte controles door politie en stadswacht worden uitgevoerd. U zult, hoe
vervelend dan ook, hiervoor bekeurd worden. U kunt uw auto ook een straat verder parkeren, meestal is daar genoeg ruimte. Ook ouders die bv. het éénrichtingsgebod negeren worden bekeurd.

VERVANGING ZIEKE LEERKRACHTEN
Het zal u vast niet ontgaan zijn, er is een groot tekort aan vervangers om zieke leerkrachten
te vervangen. Op veel scholen worden al leerlingen naar huis gestuurd, omdat de scholen
hun bezetting niet georganiseerd krijgen.
Het lijkt alsof er bij ons op school niets aan de hand is, maar ook wij moeten ons in allerlei
bochten wringen om zieke leerkrachten te vervangen. Meestal kunnen wij intern wel een
vervanging regelen, de IB-ers, de directeur, of ondersteunende leerkrachten gaan dan voor
de groep, maar dat gaat dan wel ten koste van hun eigenlijke werk, maar ook van de leerlingen. Extra begeleiding die wij onze leerlingen graag aanbieden kan dan vaak niet doorgaan. Helaas kunnen wij niet garanderen dat er steeds dezelfde leerkracht als vervanger
voor een groep staat. Wij hopen voor dat laatste in ieder geval op uw begrip.
Ook hebben wij een plan gemaakt om groepen voor één of twee dagen samen te voegen.
Als er echt geen vervanging mogelijk is, kan zich de situatie voordoen dat wij u vragen om
uw kind(eren) thuis te houden. Er wordt uiteraard geprobeerd dit tijdig te melden (liefst
vóór 18.00 uur de dag van te voren), maar het kan voorkomen dat dit op de dag zelf wordt
gevraagd. Wij vragen u om uw flexibiliteit.
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NIEUWS VAN LUMENS
In een extra bijlage bij deze Nieuwsbrief de uitnodiging voor een themabijeenkomst Sociaal
emotionele ontwikkeling van kinderen in de leeftijd van 0-6 jaar.
Met vriendelijke groet,
mede namens de collega’s,
Harry Voss, directeur
U krijgt uw nieuwsbrief nu digitaal. Mocht uw e-mailadres wijzigen, dan kunt u dat doorgeven via opbouw@salto-eindhoven.nl
Kent u ouders die de nieuwsbrief nog niet digitaal toegestuurd krijgen, vraag hen dan
ook ons snel een e-mail te sturen. Stuur uw mail naar opbouw@salto-eindhoven.nl Voor alle overige vragen en of informatie kunt u dit
e-mailadres ook gebruiken.
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