NIEUWSBRIEF
Mei 2020, Nieuwsbrief –updateBeste ouders/verzorgers,
Na een lange periode van sluiting gaan de schooldeuren volgende week weer open voor kinderen. Wij
kijken er enorm naar uit om de kinderen te ontmoeten en weer fysiek onderwijs te geven. Vanuit het team
hebben wij veel waardering voor de manier waarop u als ouders/verzorgers invulling gegeven hebt aan het
thuisonderwijs. Op veel momenten hebben wij de samenwerking en het contact als goed en waardevol
ervaren. Hartelijk dank hiervoor!

Update
In deze Nieuwsbrief ontvangt u een update op de vorige Nieuwsbrief. Deze update is op basis van de
huidige informatie. We merken dat de richtlijnen soms aangepast worden. Wanneer dit van toepassing is
voor ons beleid ontvangt u hierover tijdig bericht.

Terug naar school - afspraken
Het protocol en de richtlijnen vragen om voorzichtigheid en duidelijke afspraken. Wij vragen u om de vorige
Nieuwsbrief, met daarin de afspraken en de richtlijnen, met uw kind door te lezen en te bespreken.
In het bijzonder vragen wij uw aandacht voor de adviezen en richtlijnen over de gezondheid van leerlingen.
Wanneer leerlingen ziek zijn of de volgende signalen hebben (verkouden, hoesten, keelpijn, moeilijk
ademen, koorts, diarree), komen zij niet naar school. Wanneer leerkrachten twijfelen over de gezondheid
van een kind wordt contact opgenomen met de ouders om hun kind op te halen. Leerkrachten/leerlingen
mogen pas naar school wanneer men 24-uur klachtenvrij is.

Noodopvang en BSO
Richtlijnen overheid
Er is overleg geweest tussen gemeente Maasdriel, BSO en de scholen met de vraag of de BSO’s dagopvang
mogen verzorgen. Hier is (op dit moment) afwijzend op gereageerd. Het protocol schrijft voor dat de
scholen moeten zorgen voor noodopvang van leerlingen van ouders met cruciale beroepen en leerlingen
uit kwetsbare gezinnen. Voor de scholen is het echter vrijwel onmogelijk om zowel les te geven als opvang
te verzorgen. Wij vragen u om de opvang, zoveel als mogelijk, in eigen kring te organiseren. Als deze
mogelijkheid er echt niet is, dan kunt u contact opnemen met ondergetekende. Dit uiterlijk één week
voorafgaand aan de benodigde noodopvang.
Voor- en naschoolse opvang
De buitenschoolse opvang verzorgt vanaf week 20 weer de gebruikelijke voor- en naschoolse opvang.
Vanuit de school is er op initiatief van KDV Pippi en KDV de Vrijbuiter contact geweest. Met hen zijn onze
openingstijden en lesdagen gecommuniceerd. Met andere aanbieders is nog geen communicatie geweest.
U dient zelf contact met de kinderopvang op te nemen om de voor- en naschoolse opvang verder af te
stemmen.

Zorgondersteuning in de klas
De huidige maatregelen hebben invloed op de organisatie van de extra ondersteuning buiten de klas.




Volgens de richtlijnen mogen de kinderen tijdens de schooldagen alleen in contact komen met
kinderen waarmee zij de dag begonnen zijn. Zij mogen tussentijds niet wisselen van groep en/of in
contact komen met kinderen uit andere groepen.
Volgens de richtlijnen verzorgt school de noodopvang. Deze wordt op school gedaan door onze
onderwijsassistenten. Zij kunnen op deze momenten niet elders ingezet worden.

Deze maatregelen beperken de mogelijkheid voor extra ondersteuning buiten de klas. Dit betekent dat de
extra ondersteuning en het (extra) onderwijsaanbod buiten de klas niet wordt voortgezet. Zoveel als
mogelijk proberen wij dit in de klas op te pakken. Voor kindspecifieke vragen kunt u terecht bij de
leerkracht.

Hartelijke groet,
Namens het team
Bas van Ballegooijen

