Beste ouder(s)/verzorgers(s),
Met ingang van 8 februari gaat de school weer open.
Het protocol met aanvullende maatregelen bij heropening basisonderwijs is het
uitgangspunt geweest. We proberen de risico’s gezien het aantal kinderen,
personeelsleden, stagiaires en begeleiders zo klein mogelijk te houden.
Voor onze school houdt dit het volgende in:
Organisatie
We gaan weer werken met het vijf gelijke dagen model van 8.30 - 14.00 uur. De
groepen 1 tot en met 4 zijn op vrijdagmiddag vrij. De leerlingen eten tussen de middag
dus allemaal op school onder toezicht van de leerkracht. De leerkrachten hebben pauze
van 14.00 - 14.30 uur.
De kinderen komen via de ingangen zoals ze voor de sluiting gewend zijn het plein op en
gaan meteen naar binnen. Ouders mogen het plein niet op. Collega’s zijn op het plein
aanwezig om de kinderen op te vangen en een en ander in goede banen te leiden.
Brengen:
Tussen 8:20 uur en 8:30 uur. Kinderen lopen direct door naar de klas. Jassen en tassen
gaan mee de klas in.
Halen:
De groepen worden één voor één naar buiten gebracht. De kleuters via de kleuteruitgang.
De leerlingen van de andere groepen worden per groep naar het plein gestuurd. Eerst
groep 3/4, dan groep 5/6, daarna groep 7/8.
Zeker nu alle kinderen naar school komen, vragen wij u - voor zover mogelijk natuurlijk kinderen zelfstandig en lopend naar school te laten komen.
Het is een dringend advies om ook als ouders, buiten een mondkapje te dragen als u uw
kind komt halen en natuurlijk de 1,5 meter afstand te houden!
Opvang:
Er is geen voorschoolse- en naschoolse opvang. Er is alleen noodopvang mogelijk. Hierover
moet u contact opnemen met Kibeo en Windekind.
Tijdens de schooldag:
We gaan werken met zogenaamde bubbels. De bubbel bestaat uit de groep kinderen met
de leerkracht, eventueel aangevuld met een vaste onderwijsassistent en een vaste
stagiaire. Het is de bedoeling dat deze groep gescheiden blijft van de andere groepen
omdat bij een eventuele besmetting de kans bestaat dat er meerdere groepen gelijk in
quarantaine moeten. Kinderen van groep 7/8 wordt dringend geadviseerd om een
mondkapje te dragen als ze zich door het gebouw verplaatsen. Dit geldt ook voor het
personeel. In de klas mag het mondkapje weer worden afgedaan.
Kan iedereen weer naar school?
Iedereen die gezond is, kan naar school! Wel blijven enkele maatregelen nog steeds van
kracht:
● Was regelmatig de handen (circa 20 seconden) met water en zeep
● Hoest of nies in de elleboog - Gebruik papieren zakdoeken
● Houd 1,5 meter afstand (geldt voor volwassene-volwassene en is wenselijk voor
volwassene-kind)
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Blijf thuis bij ziekteverschijnselen. Een corona besmetting moet direct op school
worden gemeld!
Zodra een leerling of leerkracht is besmet, moet de hele groep 5 dagen in
quarantaine. Op de 5e dag is de richtlijn om de kinderen en leerkracht van de
groep te laten testen. Dit is de verantwoordelijkheid van de ouders. Wij vragen u
deze verantwoordelijkheid te nemen, zodat wij kunnen voorkomen dat een
besmetting zich uitbreidt en meer groepen of zelfs de hele school in quarantaine
moet. Voor kinderen waarvan de ouders hun kind niet willen laten testen geldt een
quarantaineperiode van 10 dagen.
Heeft u twijfels of uw kind naar school kan, overleg dan met de directeur.
Als kinderen chronisch verkouden zijn of last hebben van hooikoorts, geef dit dan
door aan de leerkracht. Uw kind mag dan gewoon naar school.
Voor kinderen die niet naar school kunnen/willen vanwege risicogroep of andere
redenen wordt door ouders contact opgenomen met school.

Onderwijs op school
● Vanaf 8 februari komen de kinderen weer als groep in de klas. Daarbij ligt de
nadruk op veel aandacht voor het welbevinden van de kinderen in de groep. Door
weer samen te zijn, kunnen we werken aan het groepsgevoel.
● Er zal geen thuisonderwijs meer worden verzorgd. De kinderen nemen hun geleende
Chromebook maandag 8 februari mee naar school. Ook de oplader moet worden
meegenomen, want de Chromebook blijft daarna op school! Wij vragen u erop toe
te zien dat de Chromebook maandag volledig opgeladen meegaat.
● Kinderen die niet naar school kunnen o.a. vanwege quarantaine, kunnen de
instructie via classroom digitaal volgen. Dit betekent echter dat er nauwelijks
(individuele) instructie mogelijk is, omdat de leerkracht ook het onderwijs aan de
groep moet verzorgen. Hulp van ouders is dan dus echt noodzakelijk.
● Mocht er een leerkracht ziek zijn dan kan deze alleen vervangen worden door
iemand die binnen de vaste bubbel zit. Als er geen vervanging dan zult u uw
kinderen thuis moeten opvangen. Het is dus verstandig dat u in geval van nood
iemand achter de hand heeft om uw kind op te vangen.
● De IEP-toetsen zullen vanaf 8 maart geleidelijk worden afgenomen. Het is immers
belangrijk dat de kinderen eerst op school aarden.
● Gymlessen gaan voorlopig nog niet door. De kinderen zullen extra buitenspelen.
● Na schooltijd gaan kinderen direct naar huis.
● Trakteren is wel toegestaan mits het voorverpakt is.
Thuisonderwijs bij quarantaine
Wanneer een klas in quarantaine zit schakelt de leerkracht (na de eerste dag, die nodig is
voor voorbereiding) voor zijn/haar klas over op thuisonderwijs mits de leerkracht geen
belemmerende klachten heeft.
Ventilatie
● Gedurende de dag worden de ramen en deuren opengezet om de ruimtes goed door
te luchten. We verzoeken u om de kinderen warm aan te kleden.
Ouders:
●

Ouders mogen nog steeds niet binnen de school komen. Oudergesprekken kunnen
daarom alleen digitaal of buiten plaatsvinden.

Vakantie:

De regels zoals hier opgesteld gelden vanaf volgende week en ook na de vakantie die van
15 tot 19 februari duurt. Mochten er in de tussenliggende periode veranderingen
plaatsvinden dan stellen wij u hiervan op de hoogte.
Voor het goed verlopen van deze organisatie hebben wij blijvend uw hulp nodig. Samen
zorgen wij ervoor, dat de kinderen op een veilige manier naar school kunnen en dat de
school open kan blijven. Wij rekenen op uw medewerking en begrip.

Mochten er vragen zijn dan weet u mij te vinden.
Met vriendelijke groet namens het team,
Ivo Collet

