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Agenda

Algemeen

8-02 Eerste lesdag na de
lockdown

Heropenen school
We zijn blij dat alle kinderen maandag weer naar
school komen. In deze nieuwsbrief vindt u alle
eerste belangrijkste voorzorgsmaatregelen/
maatregelen die we als school genomen hebben
naar aanleiding van de protocollen. De MR is volledig meegenomen in de maatregelen.

Gescheiden breng -en haaltijden
Alle leerlingen met de achternaam A t/m L dienen ‘s ochtends tussen 8.20-8.30 uur op school
te komen. Deze leerlingen worden om 12.00 uur
of 14.30 uur opgehaald.
Alle leerlingen met de achternaam M t/m Z dienen ‘s ochtends tussen 8.30-8.40 uur op school
te komen. Deze leerlingen worden om 12.10 uur
of 14.40 uur opgehaald.
De kinderen van groep 3 tot en met 8 gaan zelfstandig het schoolplein op en direct naar de klas.
Kinderen van groep 1-2 mogen tot de buitendeur
van groep 1-2 gebracht worden.
Alle ouders worden dringend verzocht om bij de
breng -en haalmomenten buiten een mondkapje
te dragen, 1.5 meter afstand te houden en alleen te komen. Wilt u gelijk naar huis gaan bij
het ophalen en speelafspraakjes thuis afspreken
met andere ouders.
Als school zullen we de wadi weer inrichten om
plaats te nemen bij het ophalen zodat u voldoende afstand kunt houden.
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Gescheiden pauzes
Er zal gedurende de schooldag gescheiden pauze gehouden met de
groepen.
We delen het plein op in het tegelplein en het grasveld. Een groep
speelt op een stuk van het plein.
Zo gaat groep 1-2 en 3 samen naar
buiten, groep 4 en 5 en groep 6 en
7-8.

Hygiëne maatregelen:
Kinderen wassen meerdere keren
per dag hun handen of gebruiken
handgel.
De tafels zullen 2 keer per dag gereinigd worden door de leerkracht.
We hoesten in de elleboog.
Per twee groepen wordt er gebruik
gemaakt van 1 toiletgroep.
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Inrichting van de lokalen/vorm geven van het onderwijs
De leerlingen uit groep 1-2 en 3 hoeven niet in vaste groepjes te werken binnen het lokaal. In groep 4-5-6-7-8 zitten de leerlingen in groepjes van maximaal 5 in het klaslokaal. De instructietafel zal tijdelijk uit het lokaal verwijderd worden om extra ruimte te
creëren. Er wordt gebruik gemaakt van vaste looproutes.
Alle leerlingen werken in de eigen groep en niet in de gang. Leerlingen die normaal gesproken in een andere groep rekenen zullen nu de les online in de eigen groep volgen. In
de klas is een plattegrond te vinden van de groepjes leerlingen en zal de absentie strak
bijgehouden worden. Op deze manier beperken we de contacten tussen groepen
leer19 5-2-2021
lingen
De focus van onderwijs ligt tot de voorjaarsvakantie voornamelijk op het welbevinden
van alle kinderen. Dat ze zich fijn voelen en met plezier weer naar school gaan. Hier zullen de leerkrachten ook op insteken in de groep. De leerkrachten zullen in de lesstof kijken waar de prioriteiten in de lesstof op liggen voor de komende periode.

Mondkapjes voor groep 7/8, leerkrachten, ouders en externen
Voor de leerlingen van groep 7-8 geldt dat zij vanaf maandag een mondkapje mee nemen naar school. De leerlingen wordt dringend geadviseerd een mondkapje te dragen bij
het verplaatsen in de school en gang. Dit geldt dan ook voor de leerkrachten in groep 78. We doen dit voor de veiligheid van de leerlingen en de leerkrachten.
Leerkrachten van groep 1 tot en met 6 zullen op eigen verzoek een mondkapje dragen in
de eigen groep. Alle leerkrachten dragen een mondkapje als zij zich door de school verplaatsen.
Ouders zijn helaas niet welkom in school. Externen dragen een mondkapje in school.

Ziekte -en quarantaine maatregelen
Ons bestuur heeft besloten dat leerlingen en leerkrachten met verkoudheidsklachten
thuis moeten blijven. Als uw kind op school is en verkouden wordt, zullen wij u vragen
om uw kind op te komen halen. Bij ziekte of quarantaine van uw kind zal de leerkracht
contact met u opnemen om te kijken wanneer en hoe afstandsonderwijs mogelijk is.
Als een leerling of leerkracht in de groep besmet is, blijft iedereen uit de groep thuis en
gaat 5 dagen in quarantaine. Na 5 dagen kan getest worden en bij een negatieve test
kan de leerling/leerkracht weer naar school. Als niet getest wordt is de quarantaine duur
10 dagen. We zullen bij zo’n situatie zo snel mogelijk overstappen op afstandsonderwijs.
In alle gevallen van besmetting zullen wij afstemmen met de GGD wat de vervolgstappen zullen zijn.

VSO/BSO noodopvang
Ouders die gebruik maken van de VSO/BSO van onze school en een cruciaal beroep hebben kunnen gebruik maken van noodopvang op de dagen dat zij VSO/BSO afnemen. U
dient dan een mail te sturen naar kovmeestersnel@kinderdomein.nl Maakt u gebruik
van een andere VSO/BSO dan dient u zelf contact op te nemen met deze opvanglocatie.
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