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Beste ouders/verzorgers

Kijkochtend IKC Platanenlaan

Na een warme zomervakantie start maandag 24
augustus het nieuwe schooljaar. Wij hopen dat u
allemaal van een fijne zomervakantie heeft kunnen
genieten. Voor u ligt de eerste nieuwsbrief van IKC
Platanenlaan locatie Het Kofschip 2020-2021. Eén
gezamenlijke nieuwsbrief voor IKC Platanenlaan met een
vernieuwde opmaak voor de vertrouwde gezichten van
Het Kofschip, Lindenhage en Zonnekinderen.

Afgelopen zaterdag hebben we tijdens een druk
bezochte kijkochtend velen een inkijkje kunnen geven in
ons nieuwe gebouw. Tevens hebben we via Parro een
kleine rondleiding gestuurd, zodat u allen een indruk
heeft kunnen krijgen van onze school. Fijn dat iedereen
zich zaterdag aan de maatregelen heeft gehouden. Op
dit manier was deze ochtend Corona proof 😊. We
verheugen ons erop om komend schooljaar samen met
de kinderen in dit mooie gebouw aan de slag te kunnen.

Zoals u in eerdere correspondentie heeft kunnen lezen
zullen kinderopvangorganisatie Zonnekinderen,
basisschool Het Kofschip en basisschool Lindenhage per
01-08-2020 samen IKC Platanenlaan vormen. IKC staat
voor Integraal Kind Centrum. In een IKC werken opvang
en scholen intensief samen. Het doel van de
samenwerking is de doorgaande ontwikkelingslijn van
ieder kind zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Vanuit
hun eigen identiteit gaan deze drie deelnemers
samenwerken met als einddoel het creëren van een
uitdagend en inspirerende leeromgeving voor alle
kinderen (0 t/m 13 jaar) in Zevenaar. Een veilige
omgeving waarin we met openheid samenwerken aan
talentontwikkeling binnen alle lagen van de organisatie.

Officiële opening IKC Platanenlaan
In eerdere berichtgeving heeft u kunnen lezen dat de
officiële opening van IKC Platanenlaan plaats zou vinden
op donderdag 8 oktober. Vanwege diverse redenen is
deze verzet naar vrijdag 16 oktober. Deze datum is nog
onder voorbehoud. Het kan zijn dat we in het kader van
de coronamaatregelen de officiële opening nog verder
moeten opschuiven. We houden u hiervan op de hoogte.

Start 24 augustus nieuwe schooljaar
Vanaf komend schooljaar zijn de schooltijden veranderd.
We hebben hierover al eerder bericht. De schooltijden
zijn voor alle groepen gelijk en zien er als volgt uit:
maandag
8:15 - 14:30 uur
dinsdag
8:15 - 14:30 uur
woensdag
8:15 - 12:15 uur
donderdag
8:15 - 14:30 uur
vrijdag
8:15 - 12:15 uur
Inloop kan vanaf 8:05 uur ‘s ochtends.
Aangezien we in verband met de RIVM-maatregelen geen
1,5 meter afstand in de klassen kunnen houden, blijft de
regel dat de kinderen van 1 t/m 3 buiten de school
opgevangen worden door de leerkrachten, ook vanaf 24
augustus nog van kracht. Kinderen van groep 4 t/m 8
gaan zelfstandig naar binnen.

RIVM-maatregelen:

Testbeleid COVID-19

We moeten nog steeds alert blijven op verspreiding van
het virus.

Medewerkers
•

Om ervoor te zorgen dat de verspreiding van het
coronavirus zo laag mogelijk blijft, is het belangrijk dat de
maatregelen worden opgevolgd:
• Heb je milde klachten, zoals neusverkoudheid,
loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of verhoging
tot 38 graden? En/of heb je plotseling verlies van
reuk of smaak? Laat je testen en blijf thuis tot de
testuitslag bekend is.
• Je moet 10 dagen thuisblijven:
•
als je contact hebt gehad met een
COVID-19 patiënt.
• Je bent teruggekomen uit een land met
een oranje of rood reisadvies
• Iemand in je gezin of iemand met wie je
in één huis woont heeft klachten en nog
geen testuitslag.
• Bij koorts en/of benauwdheid moet iedereen in
het huishouden thuisblijven.
• Pas goede hygiëne toe (was vaak je handen met
water en zeep, hoest en nies in de binnenkant van
je elleboog, gebruik papieren zakdoekjes om je neus
te snuiten en gooi ze daarna weg).
Als u uw kind ziekmeldt, zullen we u de volgende vragen
moeten stellen:
• Welke klachten heeft uw kind? Sinds wanneer
zijn de klachten er? Heeft uw kind ook koorts?
• Zijn er ook klachten bij u als ouders of in het
gezin?
• Heeft het kind contact gehad met een positief
geteste corona-patiënt?

•

•

Alle mensen in Nederland komen in aanmerking
voor een test wanneer ze klachten hebben die
passen bij het coronavirus. Hieronder vallen
hoesten, neusverkouden, keelpijn, benauwdheid,
verhoging of koorts, en reuk- en/of smaakverlies.
Ook milde klachten vormen aanleiding voor een
test.
Iedereen kan zelf een test aanvragen en (laten)
plannen. Dit kan online, na inloggen met DigiD,
via www.coronatest.nl. Ook telefonisch kan een
afspraak worden gemaakt via het landelijk
nummer 0800 – 1202.
De uitslag van de coronatest is door de persoon,
na inloggen met DigiD, online in te zien. Wanneer
een testaanvraag telefonisch gebeurt, zal de
uitslag ook telefonisch worden gegeven. De
testuitslag is bekend binnen 48 uur na afname
van de test. Positieve uitslagen worden conform
de meldingsplicht door het laboratorium
doorgegeven aan de GGD.
Leerlingen

•

•

•

•

Nog steeds geldt dat leerlingen vanaf groep 3
met klachten passend bij corona niet naar school
gaan. Ook kinderen kunnen worden getest. Dit
verloopt op dezelfde wijze als volwassenen,
online via www.coronatest.nl, of telefonisch via
0800 – 1202. Na een negatieve test mogen
kinderen weer naar school.
Kinderen tot en met groep 2 mogen wel naar
school als ze neusverkouden zijn, zonder andere
klachten. Als ze wel andere klachten hebben,
zoals koorts of benauwdheid, blijven ze thuis.
Ook kinderen, ongeacht leeftijd, die in
quarantaine zitten vanwege een zieke
huisgenoot blijven thuis.
Het beleid voor kinderen is zeer uitgebreid en
complex met meerdere uitzonderingen. Bij
twijfel of bij vragen, vragen we u contact op te
nemen met de GGD.

Algemene maatregelen coronavirus
Voor de opening van scholen zijn enkele
algemene maatregelen van belang. Alle
personen, leerlingen en medewerkers, moeten
zich houden aan de huidige maatregelen
(https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coro
navirus-covid-19/nederlandse-maatregelentegenhet-coronavirus/gezondheidsadviezen).
Leraren en andere medewerkers moeten
onderling 1.5 meter afstand tot elkaar bewaren.
In het Voortgezet Onderwijs moeten leraren ook
1.5 meter afstand tot de leerlingen bewaren. Dit
is niet noodzakelijk in het Basisonderwijs.
Leerlingen, zowel op basis- als voortgezet
onderwijs, zijn onderling niet verplicht om
afstand te houden.

Ventilatie in de school
Als u uw kind ziekmeldt, zullen we u de volgende vragen
moeten stellen

voor terug, maar dat heeft ook nog even tijd nodig. We
verwachten dat iedereen begrip heeft voor deze situatie
en verwachten flexibiliteit. We attenderen een ieder erop
dat de veiligheid van alle kinderen voorop staat en dat we
met respect om moeten gaan met de situatie.

Kluisjes en schoenen uit in de school.
In plaats van gaderobe kapstokken gaan we in Het
Kofschip werken met opbergkluisjes. Kinderen kunnen
dan hun jassen, tassen en schoenen in deze kluisjes
opbergen. Echter deze kluisjes hebben nog een levertijd
van een enkele weken. Tot die tijd nemen de kinderen
hun jassen en tassen mee naar de klas. Aangezien we een
buitenterrein krijgen met veel spelen in het groen en op
dit moment overal buiten veel zand en modder ligt,
moeten de kinderen in de school de schoenen uittrekken.
De leerkrachten zullen hen vertellen hoe en waar ze een
en ander moeten neerzetten. U kunt ervoor kiezen uw
kind slippers/sloffen te laten dragen.
Door de werkzaamheden aan het buitenterrein zullen we
ook beperkter zijn in het buitenspelen in de pauzes.

Jaarkalender
Ingangen
Het Kofschip heeft drie ingangen. Een ingang bij de
hoofdingang. Dit is in principe ook de ingang voor de
kinderen van groep 4 t/m 6. Een zij-ingang op het plein,
de ingang voor de kinderen van groep 7 en 8. Daarnaast
een ingang aan de zijkant van ons gebouw. (voormalige
kleuterbouw ingang). Dit is in principe de ingang voor de
kinderen van groep 1 t/m 3.
Echter van binnen is de school zo goed als klaar. Buiten
moet nog veel gebeuren. Hier wordt komende tijd door de
tuinarchitecten en grond- en tuinmedewerkers hard aan
gewerkt. Zo kan het zijn dat we niet telkens door dezelfde
ingang naar binnen en naar buiten kunnen. Ook
verwachten we dat we nog geen goede plek hebben voor
de fietsen. Iedere ochtend zullen daarom leerkrachten van
Het Kofschip buiten staan om een en ander te
coördineren. We moeten samen roeien met de riemen die
we hebben. We krijgen er straks een mooi buitenterrein

Maandag 24 augustus krijgen de oudste leerlingen van
een gezin een Kofschip schooljaarkalender mee. Hierin
staan voor het hele jaar onze activiteiten in. We moeten
er rekening mee houden dat verschillende activiteiten
onder voorbehoud zijn. We zijn natuurlijk nog steeds
afhankelijk van de RIVM-maatregelen. We zullen u
telkens op tijd op de hoogte houden van eventuele
wijzigingen.
Zo staat er op donderdag 3 september een
informatieavond in combinatie met de jaarvergadering
van de OV en MR gepland. Deze gaat niet door. We
kunnen tijdens deze avond de 1,5 meter afstand niet
garanderen. We zijn intern nog aan het kijken hoe we
toch iedereen kunnen voorzien van de informatie over de
verschillende groepen en u op de hoogte kunnen
brengen van de begroting en verslagen van de OV en MR.
Zodra hier duidelijkheid over is, zullen we u hierover
informeren.
Keer om gesprekken in de week van 7 september.

Op Het Kofschip vinden we het belangrijk dat ouders en
leerkrachten goed op de hoogte zijn van de ontwikkeling
van hun kind. We streven ernaar om de keer-om
gesprekken wel doorgang te laten vinden. Mogelijk
kunnen deze plaats vinden onder goede voorwaarde in
de school dan wel via Teams.

Schoolfotograaf
Op donderdag 27 augustus komt de
schoolfotograaf, Photo L’Ecole uit Deventer. Deze maakt
groepsfoto’s en individuele foto’s van alle leerlingen.
Voor niet schoolgaande broertjes of zusjes gaan we met
een intekenlijst werken om lange wachttijden te
voorkomen. Hier wordt u maandag 24 augustus verder
over geïnformeerd.

Bewegingsonderwijs/gymlessen
Vanaf maandag 31 augustus starten deze lessen. De
lessen worden door de vakdocent gym meester Maarten
en de groepsleerkrachten gegeven. Voor de kinderen van
groep 1 t/m 3 zijn deze lessen op donderdag in het
speellokaal van onze school zelf. Deze kinderen hebben
geen specifieke gymkleding nodig. Gymschoenen mogen.
De anderen groepen sporten in sporthal Lentemorgen.
We verwachten dat de kinderen gymkleding dragen
tijdens de lessen en leerlingen krijgen de mogelijkheid
om na het sporten te douchen.
Maandagmiddag
Groep 4 en 5
Donderdagmiddag
Groep 6, 7 en 8

Vakantierooster en studiedagen 20-21
Vakantie
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede Vrijdag en Tweede
Paasdag
Meivakantie
Hemelvaart

Wanneer?
19 oktober 2020 - 23
oktober 2020
21 december 2020 - 1
januari 2021
15 februari 2021 - 19
februari 2021
2 april 2021 - 5 april
2021
26 april 2021 - 7 mei
2021
13 mei 2021 14 mei 2021

Tweede Pinksterdag
Zomervakantie

24 mei 2021
24 juli 2021 - 5 september
2021

Studiedagen
Wanneer?
Liemers Novum studiedag woensdag 14 oktober
Studiedag
maandag 7 december 2020
Studiedag
maandag 1 februari 2021
Studiedag
vrijdag 21 mei 2021
Studiedag
vrijdag 2 juli 2021

