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N
We versturen deze nieuwsbrief via Parro en de mail..

START SCHOOL MAANDAG 11 MEI 2020
Maandag is het dan zover. We gaan weer naar school. Nog niet volledig maar we maken
een start. Om alles goed te regelen hebben we met veel verschillende factoren rekening
gehouden.
Ons protocol kunt u lezen en downloaden vanaf de website. In deze nieuwsbrief gaan we
in op een aantal punten die voor u en de leerlingen voor de start belangrijk zijn.
Ook vindt u wat informatie over de noodopvang voor de kinderen van ouders met een
vitaal beroep.
BRENGEN EN HALEN
Ouders mogen niet in de school komen. En we willen zo min mogelijk ouders op het plein
om de ruimte zo veilig mogelijk te houden. Maar we snappen ook dat de jonge leerlingen
gebracht moeten worden. Dus we hebben gekeken hoe we dit zo goed mogelijk kunnen
regelen.
Daarom hebben de kleuters andere schooltijden dan de andere groepen. Het is niet
toegestaan te vroeg op het plein aanwezig te zijn. We snappen dat dit moeilijk kan zijn
maar vragen dringend uw medewerking in deze. Er zijn voldoende leerkrachten op het
plein om alle kinderen op te vangen.
Het is van groot belang dat uw kind op tijd is. De leerkrachten halen de kinderen van het
plein, een leerling die te laat is mag niet zelfstandig naar binnen. Dan moeten zij zich
alleen of met u via de hoofdingang melden bij de directie.
Op het plein hebben we cirkels en figuren geschilderd waar de kinderen bij het halen en
brengen moeten gaan staan. Deze zijn verspreid over het plein en het kleuterplein. We
vragen aan u en de leerlingen niet dwars over het plein te lopen naar de juiste plek. Loop
buitenom langs het plein om de kortste weg op het plein te nemen.
Er zijn dan 3 plekken om het plein te betreden vanaf de oprit bij de hoofdingang;
•
•
•

via de fietsenstalling naar het kleuterplein,
direct rechts aan het begin van het plein bij de hoofdingang
of rechts bij de hoofdingang direct naast het gebouw.

Op de foto’s ziet u waar we de verschillende cirkels of markeringen hebben aangebracht.
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De kleuters zijn ingedeeld in 3 groepen, rood, geel en blauw. Op het plein hebben we 3
cirkels gemaakt rood, geel en blauw, daar staat de leerkracht te wachten op de leerlingen
van de bijbehorende groep. Als ouder brengt u uw kind in de cirkel en verlaat direct zelf
het plein via de kortste weg. We begrijpen dat dit even wennen is en we zullen iedereen
daarom hierop aanspreken ter herinnering. Bij het halen gaat dit hetzelfde, u neemt de
kortste route naar de cirkel van uw kind. De leerlingen kunnen uit de cirkel opgehaald
worden en u verlaat direct het plein.
Er worden geen gesprekken met de leerkrachten gemaakt. Bij het brengen kunt u geen
gegevens uitwisselen met de leerkrachten. Als u een mededeling heeft die de leerkracht
toch even moet weten dan kunt u dit op Parro zetten. De leerkracht leest dit voor
schooltijd nog door.
Als er iets is wat u moet weten over het verloop van de dag zal de leerkracht dit direct na
schooltijd telefonisch met u afstemmen.
Natuurlijk zijn noodgevallen altijd de uitzondering.
De leerlingen van groep 3 mogen ook worden gebracht en gehaald, zij hebben een groene
cirkel.
Vanaf groep 4 komen de ouders NIET op het schoolplein. De leerkrachten staan klaar om
de kinderen te ontvangen. Als u iets belangrijks wilt mededelen dan kan dit via Parro. De
leerkracht leest dit voor de start van de dag.
Groep 4 en 5 (beide van de groep 4-5) gaan staan bij het hart.
Groep 5 en groep 6 (beide van de groep 5-6) gaan staan bij het vierkant.
Groep 7 moet bij de driehoek gaan staan.
En groep 8 moet bij het rechthoek gaan staan.
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SCHOONMAKEN, MAATREGELEN
In alle groepen is voldoende ontsmettingsmateriaal. Zo hebben we in iedere klas zeep,
papieren handdoekjes, desinfecterende handgel, desinfecterende handspray en
desinfecterende schoonmaakspray.
Dit zodat regelmatig handen wassen, schoonmaken tussen door ook mogelijk is.
De schoonmaak zal de WC’s tussen de middag een extra ‘schoonmaakbeurt geven zodat
in de middag de WC’s weer schoon zijn. Iedere groep gebruikt 1 WC. Dit omdat we ervoor
willen zorgen dat er zo min mogelijk manieren zijn waar groepen gebruik maken van
dezelfde faciliteiten.
Leerlingen nemen hun eigen jas en tas mee naar binnen, daar worden de handen eerst
ontsmet en de leerlingen pakken hun eigen tafellade en steken die in de tafel waar ze
zitten. Als ze naar huis gaan bergen zij zelf hun eigen spullen weer op.
De tafels worden na gebruik ook schoongemaakt voordat er een andere groep komt.
Ieder uur neemt de leerkracht de meest gebruikte dingen af met desinfecterende spray:
deurkruk, spoelknop WC, kranen, instructietafel, etc.
De groepen ontmoeten elkaar niet op het plein, er wordt apart gespeeld.
Ook de groepen van de ochtend en de middag ontmoeten elkaar niet, er zit 3 kwartier
tussen.
SCHOOLTIJDEN EN NOODOPVANG
Alles goed organiseren is niet alleen voor ons veel werk, ook voor u als ouders komt er
veel op u af.
Als u een vitaal beroep heeft dan kunt u gebruik maken van de noodopvang, ook als u
eerder geen gebruik maakte van de kinderopvang. Dat kunt u aangeven bij ons, wij
zorgen voor opvang zowel op de ochtend als in de middag (niet op de woensdagmiddag)
tijdens schooltijd en na schooltijd neemt de kinderopvang dit over.
Dit is een regeling van de overheid. Mocht u hier gebruik van willen maken dan kunt u dit
bij de leerkracht aangeven. Dat hoeft niet elke week hetzelfde te zijn, misschien heeft u
wisselende diensten. Wij staan voor u klaar!
Als uw kinderen altijd al naar de BSO/kinderopvang gingen en nu ook, dan kunt u bij ons
aangeven welke kinderopvang en op welke dagen. Wij zorgen voor afstemming met de
kinderopvang voor de goede overdracht.

SCHOOLTIJDEN
U heeft van de leerkracht doorgekregen in welke groep (cohort) uw kind zit. Hieronder
nogmaals de schooltijden van de verschillende groepen.
Groep 1-2
De huidige groepen 1-2 gaan we verdelen in 3 aparte groepen. De kleuters gaan dan elke
ochtend, 5x per week, naar school van 8.45-11.40 uur. Maandag t/m vrijdag. Dus de
kleuters gaan ook op woensdag naar school!
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Groep 3-8

Dag/dagdeel

8.30-11.50 uur ochtend

12.30-15.45 uur middag

Maandag

Groep A

Groep B

Dinsdag

Groep A

Groep B

Woensdag

Geen les groep 3-8

Geen les groep 3-8

Donderdag

Groep A

Groep B

Vrijdag

Groep A

Groep B

PAUZE
Denkt u eraan om uw kind een pauzehap en wat drinken mee te geven? Zowel op de
ochtend als in de middag hebben de kinderen pauze.
CHROME BOOKS
Nu de school weer start is het ook de bedoeling dat de Chrome books weer meegenomen
worden naar school. Want de leerlingen moeten op school op hun Chrome books werken.
Wilt u deze in een stevige tas meegeven maandag?
De leerkracht van uw kind zal het Chrome book weer innemen en u ontvangt een kopie
van het de leen overeenkomst. Dit is uw bewijs dat het Chrome book weer in goede staat
terug is op school.
VRAGEN
Als u vragen heeft kunt u terecht bij de leerkracht, de administratie of de directie. Dit kan
via Parro, telefonisch of via de mail.
Maandagochtend zal onze administratief medewerkster mevrouw Grit op school zijn.
Mocht u een mededeling telefonisch willen doorgeven dan kan dat.
Zij noteert uw vraag of mededeling en geeft dit door aan de leerkracht. Vanwege het
Corona virus zal zij het telefoontje zelf met u afhandelen, mocht er een overleg met
iemand anders nodig zijn dan wordt u teruggebeld.
Wij hopen op uw begrip in deze. Voor ons is het van groot belang dat we dit samen doen
en elkaar waar mogelijk helpen en ondersteunen. Voor uw en onze veiligheid.
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