24. Nieuwsbrief 6 mei 2020
Data van belang
6-8 mei
11 mei
21-22 mei
26 mei
28-29 mei
1 juni
2-5 juni

:
:
:
:
:
:
:

thuisonderwijs en noodopvang
start school 8.40u
kinderen vrij i.v.m. Hemelvaart
studiemiddag, kinderen vrij om 12.35u
sportdagen zijn vervallen, kinderen gewoon school
kinderen vrij i.v.m. Pinksteren
gewone schoolweek

Correctie
In de 2 vorige nieuwsbrieven staan de Hemelvaart dagen verkeerd vermeld. Het
is donderdag 21 en vrijdag 22 mei dat de kinderen vrij zijn.
Zoals al eerder is aangegeven is de vakantieweek van 2 t/m 5 juni vervallen
omdat de kinderen al heel veel onderwijs hebben gemist.
Chromebooks
Alle kinderen die een Chromebook van school hebben geleend zorgen dat deze
maandag weer terug komen op school. De ouders zorgen dat deze worden
teruggebracht op maandag 11 mei. We kunnen deze dan op school weer gaan
gebruiken voor alle kinderen.
De Wissel gaat weer open!
Gelukkig mogen wij vanaf maandag 11 mei de deuren weer openen voor alle
kinderen. We moeten ons wel houden aan de landelijke richtlijnen en hebben
daarom een aantal maatregelen doorgevoerd. Dit betekent dat ons onderwijs er
ook wat anders uit gaat zien. Hieronder leest u hier meer over.
Verkouden of hoesten
Is uw kind verkouden, hoest het of heeft het koorts? Dan mag het niet naar
school. Als iemand anders in het gezin deze verschijnselen heeft, mag uw kind
ook niet naar school komen. Indien uw kind gedurende de dag deze
verschijnselen krijgt, zullen we u bellen met de vraag uw kind op te halen. Als
uw kind of de gezinsleden 24 uur klachtenvrij zijn mag uw kind weer naar school.
Hygiëne
In deze tijden van Corona is hygiëne natuurlijk van groot belang. In elke klas
hebben we desinfectiemiddel en papieren doekjes. De tafels en stoelen worden
meerdere keren per dag gereinigd en de kinderen wassen op gezette tijden hun
handen. We laten de toiletten en deurklinken dagelijks 2x schoonmaken. De
kinderen uit 1 groep maken gebruik van dezelfde toilet.
Afstand houden
Volgens het RIVM spelen kinderen een zeer kleine rol in de verspreiding van
Corona. Zij hoeven onderling dan ook geen afstand te bewaren. De leerkracht
probeert zoveel als mogelijk 1,5m afstand te bewaren tot de kinderen. Iets dat
bij jonge kinderen natuurlijk lastiger is dan bij oudere kinderen. Personeel en
stagiaires houden altijd minimaal 1,5m afstand tot elkaar.

Halen – brengen
We zijn heel blij dat we alle kinderen weer mogen verwelkomen op school.
Helaas mogen ouders/verzorgers de school nog niet in. We verzoeken alle
volwassenen buiten de poorten te blijven. We gaan voorlopig werken met een
inloop. Dit betekent dat uw kind vanaf 8.25 uur meteen naar binnen mag als het
aankomt op school. De zoemer gaat, net als altijd, om 8.40 uur.
Laat uw kind niet te vroeg naar school komen. Er is geen surveillance op het
plein en de kinderen gaan vanaf 8.25u gelijk naar binnen door de aangewezen
deuren. Zie hiervoor onderstaand schema.
groepen 1/2 en 3a door klassendeur
groep 4 en 4/5 door de deur van de aula
groep 5a door de deur bij de fietsenstalling
groep 5b, 6a, 6b, 6c, 5/6, 4a en 3b door de eigen klassendeur
groep 7a, 7b, 7c en 7/8 door de deur onder de trap
groep 8a, 8b en 8c door de voordeur
Kinderen die worden opgehaald of zelf naar huis gaan vertrekken om 15.00u
naar de fietsenstalling en naar buiten. Kinderen die met de bus gaan, gaan om
15.05u naar buiten. Hiermee willen we drukte op het plein voorkomen.
Ouders van de kinderen van groep 1/2 en 3a
De ouders van de kinderen van groep 1/2 en 3a, moeten ook achter het hek (bij
de zandbak) wachten. Pas als de leerkracht u heeft gezien, mag uw kind naar
buiten. Zij doen dit gewoon vanuit de deur van hun eigen lokaal.
Niveaulessen
De kinderen zijn gewend dat ze rekenen, lezen en spelling in de niveaugroepen
binnen de unit volgen. Helaas kan deze manier van werken nu niet. De kinderen
blijven in hun eigen groep en volgen daar alle lessen. De leerkracht zal proberen
alle kinderen zoveel mogelijk op niveau onderwijs aan te bieden maar dat is op
deze manier wel lastiger. Het kan dus voorkomen dat uw kind tijdelijk op een
iets aangepast niveau onderwijs krijgt.
Pauzes
Ook tijdens de pauzes blijven kinderen met hun eigen groep, steeds op een apart
aangewezen stuk van het schoolplein. Hiervoor hebben we een schema gemaakt
zodat de kinderen niet steeds op hetzelfde deel van het plein hoeven te spelen.
Traktatie
Natuurlijk gaan we het vieren als kinderen jarig zijn, of zijn geweest. Helaas mag
er niet getrakteerd worden de komende 3 weken. Als de regels veranderen zullen
we jullie daarover informeren.
Gymlessen
Onze gymlessen mogen voorlopig alleen buiten plaatsvinden. Op de dagen dat
kinderen gymles hebben, worden zij verzocht makkelijk zittende kleding en
schoeisel te dragen welke zij gewoon aanhouden tijdens de gymles. Mochten er
nog andere afspraken komen op gebied van de gymles dan wordt u via klasbord
of classdojo geïnformeerd.

Hulpouders voorlopig niet welkom
We zijn altijd heel blij met de hulp van ouders. Helaas mogen we de komende
tijd hiervan geen gebruik maken. Alleen personeel, stagiaires en leerlingen zijn
welkom in de school.
Vervoer vanaf 11 mei
De gemeente of vervoerder neemt met u contact op over het vervoer. Dit houdt
in dat er mogelijk een mail komt waarin de regels zijn aangegeven.
Voor zover bij ons bekend geldt: de gemeente organiseert het leerlingenvervoer
in het SBO op de reguliere wijze en er is geen afstandscriterium voor het
leerlingenvervoer. Voor de grote bus hebben we geadviseerd om kinderen uit
dezelfde groep naast elkaar te laten zitten omdat ze op school ook per groep bij
elkaar moeten blijven. Tevens moet er wel afstand (1,5 m of wat mogelijk is) zijn
tussen de kinderen en volwassenen.
Wist u dat ….
- we heel blij zijn dat we “onze” kids weer in levende lijve op school gaan zien.
- We er de komende 9 weken een fijne schooltijd van hopen te kunnen maken.

