NIEUWSBRIEF
Juni 2020, Nieuwsbrief
Beste ouders/verzorgers,
Vanaf 8 juni gaan de scholen weer volledig open. Vanuit de PO-Raad is een protocol aangereikt hoe
invulling te geven aan de volledige heropening van de scholen. Wat betreft veiligheid en hygiëne sluit dit
aan op het vorige protocol en zijn er weinig aanpassingen/veranderingen. Volledige heropening betekent
dat alle kinderen tegelijkertijd naar school kunnen en betekent ook dat de onderwijsassistenten weer naar
mogelijkheden ingezet kunnen worden voor zorgondersteuning. Het plan geldt in ieder geval voor de
periode tot de zomervakantie. Op de volgende pagina’s leest u hoe wij het onderwijs op school weer
oppakken.

Personeel
Vanaf 8 juni is al het personeel weer inzetbaar op school. We zijn hier ontzettend blij en dankbaar voor,
tegelijkertijd ook spannend. Van juf Daniëlle, juf Rianne en juf Elsemieke weten wij dat zij zelf of
huisgenoten tot de risicogroep behoren. Daarom blijven we dit schooljaar onder meer online vergaderen
via Teams, zoals we de afgelopen periode ook gewend waren.

Lesdagen
Wat betreft de dagindeling zijn er vanuit het protocol enkele richtlijnen die aandacht vragen bij de volledige
heropening.
 Lestijden:
Op volledige lesdagen wijken we een kwartier af van het ‘reguliere lesrooster’. Dit betekent dat leerlingen
bij een volledige lesdag om 14.30 uur i.p.v. 14.45 uur uit zijn. Het rooster is onderaan deze Nieuwsbrief
toegevoegd. Dit vanwege de pauzetijden die worden aangepast i.v.m. de richtlijn pauzebeleid. De
leerlingen hebben 2x 15 minuten speelpauze i.p.v. de gebruikelijke 1x 15 en 1x 30 minuten.
 Halen en brengen:
Ouders mogen volgens de richtlijnen niet in school en/of op het schoolplein, tenzij de (verkeers)veiligheid
bij het brengen/ophalen hierom vraagt. Wij vragen u om de kinderen, zoveel als mogelijk, zelfstandig naar
school te laten gaan.
 Kinderen gaan bij aankomst op school direct naar de klas. Elke groep heeft een eigen in- en uitgang.
o Voorschool en groep 0-1-2: ingang kleuterplein. I.v.m. de hoeveelheid ouders rondom de
school hanteren wij de volgende aanpassing bij het ophalen: ouders van groep 0 en 1 wachten
bij het ophalen op het gras op het schoolplein. De ouders van groep 2 wachten zoals gewend
buiten het schoolplein.
o Groep 3-4: hoofdingang/ Groep 5-6: zij-ingang steegje/ Groep 7-8: personeelskamer.
 Lesaanbod:
Scholen wordt dringend geadviseerd terughoudend te zijn met het organiseren van activiteiten. Dit
betekent dat er geen gezamenlijke vieringen en excursies zijn. We richten ons op het reguliere lesaanbod..
Dit betekent dat er ook geen schoolbrede meester- en juffendag en andere schoolbrede activiteiten
georganiseerd worden. De gymlessen worden de rest van dit schooljaar op het schoolplein gegeven i.p.v. in
de gymzaal.
 Ondersteuning in de school:
We pakken de ondersteuning aan kinderen zoveel als mogelijk op. Dit geldt voor zowel de ondersteuning
binnen als buiten de groep. Hierbij houden wij vast aan de hygiëne- en veiligheidsmaatregelen zoals in het
protocol zijn aangegeven.

 Schoolschoonmaak:
Dagelijks vindt er intensieve schoonmaak plaats door schoonmaakprofessionals.

Toetsing
In week 24 en 25 nemen wij de halfjaarlijkse LVS-toetsen af. We nemen deze toetsen af op het gebied van
lezen, spelling, rekenen en begrijpend lezen. Normaal gesproken nemen we op leesgebied 2 toetsen af, te
weten AVI-toets en DMT-toets. Dit jaar kiezen wij ervoor om alleen DMT-toets af te nemen. Bij leerlingen
waarmee we met het leesprotocol werken wordt wel de AVI-toets afgenomen.

Oudercontacten









De richtlijnen geven aan dat er geen fysiek contact is tussen onderwijspersoneel en
ouder(s)/verzorger(s). De oudercontacten willen wij zoveel als mogelijk digitaal (telefonisch, mail,
online) invullen.
De voortgangsgesprekken stonden gepland op woensdag 24 juni. Deze vinden op een andere manier en
ander tijdstip plaats. De komende weken worden de LVS-toetsen afgenomen. Deze gegevens willen wij
meenemen voor de voortgangsgesprekken. Wij bellen alle ouders in week 27, maandag 29 juni –
donderdag 2 juli, om de voortgang en ontwikkeling van uw kind te bespreken.
In geval van doublure zoeken wij naar een passend contactmoment en -manier om hierover het
gesprek te voeren. Hierover is uiterlijk deze week contact.
We nemen afscheid van groep 8 in het gebouw ‘Rehoboth’, tegenover de school. Dit vanwege de
ruimte en mogelijkheden van dit gebouw. Hiervoor wordt een protocol geschreven, specifiek gericht op
deze situatie.
Vanaf het begin van de Coronacrisis zijn wij gestart met het wekelijks versturen van een Nieuwsbrief.
Gezien de huidige continuïteit lijkt dat niet nodig. De volgende Nieuwsbrief ontvangt u woensdag 17
juni. Informatie over de groepen ontvangt u van de leerkracht.

Laptops
Maandag 8 juni willen we de laptops weer op de gebruikelijke manier inzetten. Voordat deze weer volledig
op school ingezet kunnen worden, moeten deze weer opnieuw in het systeem aangemeld worden. Wilt u
de laptops uiterlijk morgen, donderdag 4 juni, inleveren? U kunt ze ook zelf brengen en bij
ondergetekende afgeven. Op deze manier hopen wij ze op tijd klaar te hebben voor de volledige herstart.

Specifieke regels en afspraken





Wanneer leerkrachten en/of leerlingen ziek zijn of de volgende signalen hebben (verkouden, hoesten,
keelpijn, moeilijk ademen, koorts, diarree), dan komen zij niet naar school. Wanneer leerkrachten
twijfelen over gezondheid van een kind, dan wordt contact opgenomen met de ouders om hun kind op
te halen. Leerkrachten/leerlingen mogen pas naar school wanneer men 24-uur klachtenvrij is.
Kinderen nemen eten en drinken mee dat gemakkelijk genuttigd kan worden, zonder ondersteuning
van de leerkracht.
Leerlingen mogen op school de verjaardag vieren. Zij nemen de (vooringepakte) traktatie zelf mee naar
binnen en de traktatie is alleen voor de leerlingen in de groep. Leerlingen gaan niet de klassen rond en
hebben geen traktatie voor de leerkrachten.

Toekomst


Op dit moment is er nog geen zicht op de mogelijkheden voor de activiteiten rondom de start van het
schooljaar. Dit betekent dat nog niet duidelijk is hoe en of we de gebruikelijke activiteiten tijdens de
start van het schooljaar in kunnen vullen. Hierbij denken we aan de jaaropening, informatieavond, BBQ,
startgesprekken/huisbezoeken. Mogelijk dat we dit begin volgend schooljaar pas weten.

Lestijden




Groep 1

Groep 2-4

Groep 5-8

Maandag

08.30-12.00

08.30-14.30

08.30-14.30

Dinsdag

08.30-14.30

08.30-14.30

08.30-14.30

Woensdag

08.30-12.15

08.30-12.15

08.30-12.15

Donderdag

08.30-14.30

08.30-14.30

08.30-14.30

Vrijdag

08.30-12.00

08.30-12.00

08.30-14.30

Groep 0 gaat alleen de ochtenden naar school
De openingstijden van de Voorschool zijn maandag, dinsdag en donderdag van 08.30-12.00 uur.

Wanneer u vragen en/of opmerkingen hebt, schroom niet om deze te stellen.

Hartelijke groet,
namens het team

Bas van Ballegooijen

