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Data van belang

25 januari – 12 februari
08-12 februari
15-19 februari
22 februari

:
:
:
:

rapportgesprekken groep 1 t/m 7
adviesgesprekken groep 8
voorjaarsvakantie
start school na de vakantie 8.40u

School gaat open!
De basisscholen gaan vanaf maandag 8 februari gelukkig weer open! Vanaf
maandag is de reguliere leerplicht weer van kracht. We zien dus graag alle
kinderen weer op school vanaf maandag.
Meebrengen van het schoolwerk
Het is de bedoeling dat uw kind maandag al het schoolwerk, schriften, (lees)boeken
en andere materialen weer mee naar school neemt.
Inleveren Chromebook en oplader
Op vrijdagmiddag (11.00u-16.30u) en maandagochtend ((8.00u-11.00u) kunnen
de Chromebooks, die de kinderen van ons geleend hebben, ingeleverd worden door
de ouders. We vinden het niet verantwoord om ze de kinderen zelf mee te laten
brengen. Wilt u wel de oplader koppelen aan het Chromebook bij inlevering zodat
we kunnen zien dat deze bij elkaar passen. Het is fijn als het Chromebook is
schoongemaakt. We hebben de Chromebooks op school weer nodig voor ons
onderwijs.
Maatregelen bij opening van de school op 8 februari
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 af en toe of heeft het astma/hooikoorts zonder
benauwdheid of koorts dan mag het kind naar school. Als klachten verergeren,
uw kind koorts krijgt of benauwd wordt moet het kind thuis blijven. Dit geldt ook
als uw kind getest is en nog geen uitslag heeft; als een huisgenoot covidklachten heeft met koorts of positief is getest.
Quarantaine
Wanneer een leerling of leerkracht positief is getest op Corona, zal de hele groep
in quarantaine moeten. Betreffende leerlingen en onderwijspersoneel kunnen
zich op dag 5 na het laatste contact met de besmette persoon laten testen in een
GGD-teststraat of nog 5 dagen langer in quarantaine gaan.
Wel is al duidelijk dat wanneer een klas in quarantaine zal moeten gaan en het
afstandsonderwijs weer opgestart moet worden dat niet meteen al de eerste dag
zal zijn. We hebben de eerste quarantaine dag hard nodig om het
afstandsonderwijs daarna weer op te kunnen starten. Laten we hopen dat het
niet nodig zals zijn, maar mocht het voor gaan komen, hopen we op uw begrip.

Hygiëne
Hygiëne is op dit moment natuurlijk van groot belang. In elke klas hebben we
zeep, desinfectiemiddel en papieren doekjes. De kinderen wassen hun handen
met zeep bij binnenkomst, voor en na het buitenspelen, voor en na het eten. De
tafels en stoelen worden meerdere keren per dag gereinigd en de kinderen
wassen op gezette tijden hun handen. We laten de keukenblokjes, toiletten en
deurklinken dagelijks schoonmaken. De kinderen uit 1 groep maken gebruik van
dezelfde toilet.
Afstand houden
Volgens het RIVM spelen kinderen nog steeds een 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.
Ouders in de school
We zijn heel blij dat we alle kinderen weer mogen verwelkomen op school.
Helaas mogen ouders/verzorgers de school nog niet in en het plein nog niet op.
We verzoeken alle volwassenen buiten de poorten te blijven. In uitzonderlijke
gevallen kan hiervan worden afgeweken; dan uitsluitend op afspraak.
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.
Halen – brengen
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 (langs het poortje bij de gymzaal)
groep 4a en 4b door de deur van de aula (langs het poortje bij de gymzaal)
groep 5c/6c door de deur bij de fietsenstalling (langs de poort bij de
parkeerplaats)
groep 5a, 6a, 6b, 5bc, 5d/6d, 3b/4c door de eigen klassendeur (langs de poort
bij de parkeerplaats)
groep 7a, 7b, en 7c door de deur onder de noodtrap (langs de poort bij de
parkeerplaats of bij de gymzaal)
groep 7d/8d, 8a, 8b en 8c door de voordeur (langs de poort bij de parkeerplaats)
Kinderen die worden opgehaald of zelf naar huis gaan vertrekken om 15.00u
naar buiten en eventueel naar de fietsenstalling. Kinderen die met de bus gaan,
gaan om 15.05u naar buiten. Hiermee willen we drukte op het plein spreiden.
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 gymzaal) wachten. Pas als de leerkracht u heeft gezien, mag uw kind naar
buiten. Zij doen dit gewoon vanuit de deur van hun eigen lokaal.
Mondkapjes volwassenen
Vanuit de overheid is er een dringend advies m.b.t. het dragen van mondkapjes.
Wij nemen dit dringende advies over en willen jullie vragen om hieraan gehoor te

geven. U was al gewend om een mondkapje te dragen als u in de school moest
zijn vanwege een afspraak. Nu wordt alle ouders ook verzocht bij het halen en
brengen buiten een mondkapje te dragen. We stellen het zeer op prijs als u
daaraan mee gaat doen.
Mondkapjes groep 7 en 8
Voor de kinderen van groep 7 en 8 geldt eenzelfde dringend advies. Als zij zich in
de school bewegen van en naar hun lokaal (in de gangen b.v.) wordt geadviseerd
om een mondkapje te dragen. Wij vragen jullie om uw zoon/dochter een
mondkapje mee te geven om hieraan mee te kunnen doen. We zagen al in de
noodopvang kinderen, die deze bij zich hadden en ook droegen. In de klas
mogen ze af. Mocht uw zoon/dochter het mondkapje zijn vergeten dan hebben
we deze op school en krijgen zij er een van ons. Het dragen van een mondkapje
is voor de leerlingen niet verplicht maar wordt wel enorm op prijs gesteld.
Face shield
Lesgeven met een mondkapje voelt niet prettig daarom is
ervoor gekozen om leerkrachten die dat willen een face shield
te laten gebruiken. Heeft uw kind een face shield dan mag
hij/zij deze ook gaan gebruiken voor het zich bewegen door de
school.
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.
Logopedie en RT
Deze lessen zullen doorgaan met individuele kinderen dus niet in groepjes.
Stagiaires
De stagiaires in verschillende klassen en de gym zullen ook weer starten. Zij
houden zich aan alle regels die ook voor het personeel gelden. Juf Eva (groep
3b/4c) en juf Karin (groep 5d/6d) hebben afscheid genomen eind januari en zijn
naar een andere school voor hun vervolgstage. Juf Letty start bij ons op school in
groep 5c/6c bij meneer Bas.
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. Kinderen
mogen alleen trakteren als iets vanuit de winkel is verpakt, dus een voorverpakte
traktatie. Dit betekent dat het niet zelf bereid mag zijn.

Gymlessen
Onze gymlessen gaan gewoon door. Zorgt u dat uw zoon/dochter zijn
gymspullen bij zich heeft. Douchen mag ook maar stellen voor nu nog even uit
tot een nader te bepalen datum.
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 8 februari
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.

