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Beste ouders/verzorgers,
Afgelopen dinsdagavond zat heel Nederland waarschijnlijk voor de
televisie om de persconferentie van Mark Rutte te volgen. Zoals verwacht
werd daarin definitief bekend gemaakt dat de basisscholen vanaf
maandag 8 februari weer open mogen! Na een periode van online lessen,
werken via Teams en/of werken aan thuispakketjes zijn we heel blij dat
we de kinderen weer op school mogen ontmoeten.
Met de informatie die door het Ministerie van Onderwijs aan de scholen
is verstrekt, hebben we vanaf donderdagochtend plannen kunnen maken
voor de praktische invulling. We willen heel graag weer met de kinderen
op school aan het werk maar willen dit wel op een veilige en
verantwoorde manier vormgeven. Met deze nieuwsbrief willen we jullie
informeren over de komende periode.

We kunnen op een goede manier naar school, als iedereen het volgende doet:
Voor zowel leerkrachten als kinderen geldt dat wanneer zij verkouden zijn en/of andere corona
gerelateerde klachten hebben, zij thuis moeten blijven. Ook wanneer er huisgenoten klachten hebben,
kan het zijn dat je thuis moet blijven. De nieuwste beslisboom van het RIVM volgt nog. Wanneer een
leerkracht ziek is, proberen we een invalkracht te vinden. Mocht dit niet lukken dan moet de groep
thuisblijven. We mogen de kinderen niet verdelen over de andere groepen.
Iedereen blijft thuis bij:
• neusverkoudheid, hoesten, moeilijk ademen/benauwdheid, plotseling verlies van reuk of smaak, of
koorts boven 38°C.
Blijf ook thuis als een gezinslid :
• besmet is met corona, last heeft van moeilijk ademen/benauwdheid en/of koorts heeft boven 38°C.

Halen en brengen
• Kinderen uit de bovenbouw komen zoveel mogelijk zelf naar school.
• 1 ouder/verzorger mag kinderen t/m groep 6 brengen en halen. Zij blijven
buiten de school en houden 1,5 meter afstand. Advies is om een mondkapje te
dragen.
• Er zijn gespreide begin- en eindtijden en pauzes.
• Na schooltijd gaat iedereen direct naar huis.
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Om te voorkomen dat er vermenging van de kinderen uit de verschillende groepen (cohorten) ontstaat
gaat vanaf aanstaande maandag het ‘in- en uitgaanrooster’ weer in. Het draagt bij aan het tegengaan
van de verspreiding van het coronavirus.
Daarnaast gelden de al eerder gecommuniceerde afspraken
• Ouders blijven buiten de school en de hekken van het schoolplein en worden verzocht afscheid
te nemen buiten het hek en gelijk naar huis te gaan : Tút en derút
• Ouders van groep 1 en 2 mogen de kinderen tot het kleuterschoolplein brengen: de leerkracht
neemt de kinderen daar over.

Alternatief rooster in-en uitgaan van de school per maandag 8 februari a.s.:
Groep:

Ingaan in de ochtend

Uitgaan in de middag

Groep 1 / 2 A

8.30: op het plein bij juf Ans / juf
Lucy

14.10uur

Groep 1 / 2 B

8.25: op het plein bij juf Nynke/
juf Geertje

14.05uur

Groep 3/4

8.20: via onderbouw ingang naar
de klas

14.00uur

Groep 5/6

8.20: via bovenbouw ingang naar
de klas

14.00uur

Groep 6 /7

8.25: via bovenbouw ingang naar
de klas

14.05uur

Groep 8

8.30: via bovenbouw ingang naar
de klas.

14.10uur

Graag vragen wij jullie ook de kinderen niet eerder naar school te sturen dan de aangegeven tijd: vooraf
voetballen/ spelen op het plein is nu nog niet de bedoeling. De kinderen gaan meteen naar hun klas. Ook
geldt voor alle kinderen en ouders; gelijk naar huis en niet op het schoolplein blijven.
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Afstand en groepjes
• Onderwijspersoneel houdt zoals altijd 1,5 meter afstand tot elkaar.
• Er wordt zoveel mogelijk met vaste groepen gewerkt in het eigen lokaal gewerkt
• Buitenspelen gebeurt alleen met de eigen klas ( of eventueel op een gedeelte van het plein)
De groep als geheel zien wij als een cohort: kinderen in de groepen 3-8 hebben een vaste plek,
leerpleinen worden niet gebruikt en er zijn vaste groepjes in de klas.

Aanwezigheid van (externe) professionals in de school
Er mogen voorlopig geen externen de school in. Dit betekent o.a. dat de HVO, GVO en AMV muziek eerst
komen te vervallen. Stagiaires mogen wel in de school. Ook voor hen geldt de regel van 1.5m afstand
houden tussen volwassenen.

Mondkapje
• Onderwijspersoneel dat lesgeeft kan en mag een mondkapje of spatscherm dragen (niet verplicht).
• Doordat we de groepen niet ‘mengen’ en elke groep een eigen pauze en buitenspeeltijd heeft is het
dragen van een mondkapje op de gangen voor leerlingen uit groep 7 en 8 niet verplicht.

Quarantaine
• Leerkrachten en leerlingen die in nauw contact zijn geweest met iemand die besmet is met het
coronavirus gaan vijf dagen thuis in quarantaine. Als de leerkracht zelf niet ziek is, kan zij thuisonderwijs
geven tijdens de eerste vijf dagen quarantaine.
• Daarna: testen bij de GGD of 5 dagen langer thuis in quarantaine.
De kinderen kunnen dan thuis werken (werk mee naar huis) maar krijgen dan geen thuisonderwijs.

Nog steeds het belangrijkste: Handen wassen !
Handen wassen blijft het belangrijkste. In ieder geval na pauzes en voor het eten.
Gebruik papieren afdroogdoekjes.
Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.

Hygiëne:
De maatregelen omtrent hygiëne en ventilatie blijven gelijk. Het is raadzaam om thuis met uw
kind/kinderen het handen wassen weer even te bespreken. Ook in de klassen zullen we hier weer even
extra aandacht aan schenken.
Er zal weer verscherpte aandacht zijn voor de hygiëne en schoonmaak bij de wc’s en deurklinken.
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Verjaardagen
We vieren de verjaardagen van de kinderen uiteraard in de klas. Een voorverpakte traktatie mag de jarige
uitdelen in de klas. Helaas kunnen de kinderen niet langs de andere groepen met de verjaardagskaart.

Let op!
Willen jullie er samen met jullie kind voor zorgen dat alle eventuele materialen van school
aanstaande maandagochtend weer meegenomen worden?
Boeken, werkschriften, IPad van school, laders en wat nog meer…
Tip: zet alles zondagavond alvast klaar dat zorgt voor minder stress op de maandagochtend

Alvast bedankt voor jullie begrip en medewerking in deze bijzondere tijd.
We zijn ontzettend trots op onze leerlingen en ouders!
Geweldig om te zien en te horen dat we samen met recht

KoggeKanjers

zijn!

Tot slot
Het vraagt moed & vertrouwen om dit met elkaar te bewerkstellingen en ruimte & begrip om van
elkaar te leren. Maar bovenal blijf gezond!
Mochten er nog vragen of onduidelijkheden zijn dan horen we het graag.

Met hartelijke groet namens het team,
Conny Jansen
conny.jansen@gearhing.net

