Beste ouders/verzorgers,
We zijn helemaal klaar voor 11 mei! We hebben zin om weer aan de slag te
gaan. Om het één en ander goed te laten verlopen hebben we het volgende
voor u op papier gezet.
Gezondheid
De kinderen kunnen naar school als er geen sprake is van symptomen van
het coronavirus. Zelfs met milde klachten zoals verkoudheid moeten ze thuisblijven totdat ze 24 uur
klachtenvrij zijn. Als één of meerdere gezinsleden ernstige klachten hebben, dat moeten alle
gezinsleden binnen blijven totdat iedereen in huis 24 uur lang klachtenvrij zijn. In dat geval mogen
kinderen met milde klachten niet naar school komen. Dit is ter bescherming van ons allemaal. Van
kinderen maar ook van leerkrachten. Minister-president Rutte zei het gisteren heel mooi:
Het begint en eindigt met het gedrag van ons allemaal. Door thuis te blijven met klachten, drukte te
vermijden, zoveel mogelijk thuis te werken, anderhalve meter afstand te houden en door ons te
houden aan die belangrijke hygiëneregels. De ruimte die er nu is voor de versoepeling, hebben we
met elkaar verdiend. En met elkaar kunnen we ervoor zorgen dat we die ruimte ook behouden!
Brengen en halen
De school is een gebied waar geen ouders mogen komen. Daarom kunt u afscheid nemen bij het hek.
Om te zorgen dat het overzichtelijk blijft, staan alle groepsleerkrachten buiten klaar om met de
kinderen naar binnen te gaan.
De kinderen worden door één ouder naar school gebracht. Er zijn pijlen aangebracht die de
looproute bepalen. Ook staat één van onze collega’s klaar om de aanwijzingen te geven. Er kan
helaas niet geparkeerd worden op de parkeerplaats aangrenzend aan de school. Het is van belang
dat u uw kind voorbereidt op het feit dat afscheid nemen bij het hek gebeurt (en niet in de groep).
U begrijpt dat er bij het halen en brengen ook gedacht moet worden aan de 1 ½ meter afstand
tussen ouders. Wilt u daar alert op zijn?
Start schooldag
Om het halen en brengen te beperken gaan we deze periode werken met een continurooster. Er is
dan namelijk maar één breng- en één haalmoment op een dag. De schooltijden zien er dan als volgt
uit:
Maandag
8.30 -14.15
Dinsdag
8.30 -14.15
Woensdag
8.30 -12.00
Donderdag
8.30 -14.15
Vrijdag groep 2-4
8.30 -12.00
Vrijdag groep 5-8
8.30 -14.15
Om 8.20u gaat het hek open. De kinderen mogen het plein op en lopen naar de groepsleerkracht.
Om 8.25u gaan de kinderen, per groep, naar binnen. Binnen de school zijn er duidelijke afspraken
over de looproutes. De Fontein, de school naast ons, begint een kwartier later, dat zorgt ervoor dat
het op het plein goed verloopt.
Weer naar huis
De kleuters komen 5 minuten eerder naar buiten. Op deze manier zorgen wij ervoor dat er niet 100
kinderen tegelijkertijd hun weg moeten zoeken. Ouders kunnen wachten op broertjes en zusjes op
de grasveldjes. Alle groepen komen met de groepsleerkracht naar buiten.

Thuiswerk
Op de dagen dat uw kind op school is, ontvangt het
onderwijs. De dag daarna (als het kind thuis is) gaat het aan
de slag met wat er in de groep aangeboden is. De tijd thuis
wordt gebruikt voor verwerking en herhaling van de lesstof.
De groepen 3 t/m 8 hebben ongeveer twee uur thuiswerk.
Chromebooks
Er zijn een groot aantal Chromebooks uitgeleend aan de
kinderen. Het is een prachtig middel gebleken bij het
onderwijs op afstand. Nu we naar fysiek onderwijs gaan,
willen we de Chromebooks ook weer in de groep in gaan
zetten. De kinderen mogen ze van huis mee naar school
nemen én weer terug. Wilt u ervoor zorgen dat ze opgeladen
zijn én op een goede manier vervoerd worden? Dus met een
stevige rugzak en als het kan met een beschermende hoes of
een handdoek. Dit zorgt voor extra protectie.
Een aantal ouders heeft aangegeven dat het Chromebook
weer terug naar school komt, waarvoor dank. Wilt u ze
meegeven op de eerste dag dat uw kind weer op school
komt?
Traktatie
Er zijn de afgelopen periode best wat kinderen jarig geweest
en na 11 mei hebben we ook nog heel wat jarigen. Als uw
kind nog wil trakteren, dan graag een verpakte houdbare
traktatie. Dit vanwege de hygiëne en houdbaarheid voor de
kinderen die de volgende dag op school zijn. Daarnaast graag
afstemmen met de groepsleerkracht welke dag handig is om
te trakteren.
Poster
Dit is de poster die in alle groepen hangt. Op deze manier willen wij zorgen voor elkaar!

