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Beste   ouders,   verzorgers,  
 
Naar   aanleiding   van   de   persconferen�e   en   de   versoepeling   van   de   maatregelen   die   hieruit   naar   voren  
kwamen,   hebben   we   de   afgelopen   dagen   op   school   hard   gewerkt   aan   de   organisa�e   van   het   onderwijs  
en   verdeling   van   de   leerlingen   voor   de   periode   11   mei   t/m   20   mei.   Gisterenavond   hee�   de   MR   ook  
ingestemd   met   dit   “onderwijsplan”.   
 
In   deze   Nieuwsbron   willen   we   u   graag   op   de   hoogte   stellen   van   de   afspraken   die   we   willen   maken   over  
deze   manier   van   werken,    waarbij   we   ons   natuurlijk   houden   aan   de   richtlijnen   van   het   RIVM.  
 
Vanaf   11   mei   werken   we   per   dag   met   halve   groepen   in   de   klas.   De   andere   hel�   van   de   groep   werkt   op  
dat   moment   thuis   zelfstandig   volgens   het   rooster   in   Classroom.   Eén   hel�   van   een   groep   is   ingedeeld   op  
maandag   en   donderdag,   de   andere   hel�   op   dinsdag   en   vrijdag.   We   hebben   dit   bewust   gedaan    zodat   de  
leerlingen   de   ene   dag   instruc�e   krijgen   en   de   andere   dag   thuis   zelfstandig   kunnen   werken.     U   ontvangt  
vandaag   van   de   leerkracht   de   groepsindeling   voor   uw   kind.    De   woensdag   is   wisselend   inzetbaar   voor  
afstandsonderwijs,   kleine   instruc�egroepjes   of   Meet-momenten.   Als   uw   kind   op   woensdag   op   school  
verwacht   wordt,   hoort   u   dit   van   de   leerkracht.  
 
Tijdens   deze   bijzondere   periode   zullen   we   de   �jden   van   het   5-gelijke   dagen   model   hanteren.   Dit  
betekent:  
 
●   Er   zijn   iden�eke   schooldagen,   van   8.30   uur   tot   14.15   uur;  
●   Per   dag   is   er   5   uur   en   15   minuten   onderwijs�jd;  
●   Er   is   een   korte   lunchpauze   van   een   kwar�er   met   de   eigen   leerkracht;  
●   De   kinderen   hebben   een   half   uurtje   pauze,   waarin   ze    gespreid   buitenspelen   onder   toezicht;  
●   Leerkrachten   gebruiken   de   rest   van   de   middag   voor   overleg,   lesvoorbereiding,   
    gesprekken   met   ouders   en   kinderen.  
 
Omdat   onze   meivakan�e   halverwege   de   week   eindigt   zullen   de   kinderen   op   6,   7   en   8   mei   nog   het  
thuisonderwijs   volgen   zoals   zij   dit   de   laatste   �jd   gewend   zijn.   De   manier   van   werken   zoals   hier   besproken  
wordt,   gaat   in   op   maandag   11   mei.    We   verplaatsen   de   studiedag   van   vrijdag   29   mei    naar   woensdag   27  
mei   zodat   er   meer   onderwijsuren   vrijgemaakt   kunnen   worden.  
We   houden   de   geplande   schoolvakan�es   aan.    Meivakan�e   t/m   5   mei,   hemelvaart   weekend   21   en   22  
mei   en   de   pinksterweek   1   t/m   5   juni.   
 

  
Blijf   thuis   bij:  
-   neusverkoudheid,   loopneus,   niezen,   keelpijn,   lichte   hoest,   verhoging   of   koorts;  
-   leerlingen   blijven   ook   thuis   als   een   gezinslid   verkouden   is   en   koorts   hee�;  
-   24   uur   klachten   vrij   =   weer   naar   school;   

      -   Leerlingen   die   tot   de   risicogroep   behoren   of   waarvan   gezinsleden   tot   de   risicogroep  
        behoren   kunnen   thuisblijven.   Neem   hierover   contact   op   met   de   direc�e.  
 
 
 



 
   Groepen   
   Groepen   worden   gehalveerd   en   wisselen   niet   in   samenstelling.   Onderling   ruilen   is   ook   niet   
  mogelijk,   dit   hee�   namelijk   consequen�es   voor   andere   groepen   waar   wellicht   broertjes   of   
  zusjes   zi�en.   Het   digitale   afstandsonderwijs   gaat   ook   gewoon   door.  

                    Leerlingen   die   thuis   een   chromebook   van   school   hebben   kunnen   deze   in   ieder   geval   tot   20  
                    mei   blijven   gebruiken.   De   dagen   dat   de   leerlingen   thuis   werken,   volgen   zij   het   rooster   van   de   
                    leerkracht.   Voor   de   kinderen   die   thuis   werken   hebben   wij   een   helpdesk   ingezet.  
                    Voor   de   groepen   3   t/m   5   is   dit   juf   Pien    p.jasperse@debronsoest.nl     (alle   dagen)  
                    Voor   de   groepen   6   t/m   8   is   dit   juf   Sanne    s.huising@debronsoest.nl     (woe,   do   en   vr)  
 

 
Pauzes   en   BSO  
Groepen   houden   op   verschillende   �jden   pauze.   Na   school�jd   gaat   iedereen   direct   naar   huis   of  
naar   de   BSO.   De   BSO   is   afgestemd   op   de   schooldagen   van   de   desbetreffende   leerlingen   die   die  
dag   naar   school    gaan.   

  
  
Schoolplein   en   school  
Alleen   ouders/verzorgers   van   de   kleuters   mogen   op   het   schoolplein   om   hun   kind   op   weg   te   
helpen   naar   de   juf   die   buiten   op   hen   wacht.   Ouders/verzorgers   komen   niet   in   de   school.  
Leerlingen   van   groep   3   t/m   8   lopen   vanaf   het   schoolhek   rechtstreeks   zelfstandig   de   school   in   

       en   hoeven   niet   in   de   rij   te   gaan   staan   bij   het   gaan   van   de   bel.   De   leerlingen   kunnen   vanaf   
       08.25   uur   de   school   in.   

                    Wij   willen   u   vragen   uw   kind   niet   vroeger   naar   school   te   laten   komen.   
  
Brengen   en   halen   
Maximaal   één   volwassene   brengt   de   jongere   kinderen   naar   school   en   haalt   ze   weer   op.  
We   willen   u   vragen   uw   kind   vanaf   groep   5   zoveel   mogelijk   zelfstandig   naar   school   te   laten   komen,  
om   de   contacten   tussen   volwassenen   zoveel   mogelijk   te   beperken.  

                    De   kleuters   worden   om   14.05   uur   opgehaald.  
                    Groep   1-2A    en   1-2B   worden   bij   de   kleuteruitgang   opgehaald.  
                    Groep   1-2C   kan   bij   het   grote   plein   opgehaald   worden   (uitgang   middenbouw).  
                    Leerlingen   van   groep   3   t/m   8   lopen   zelfstandig   van   het   plein.   Wellicht   is   het   handig   dat   u   
                    eventueel   een   plek   afspreekt   waar   u   uw   kind   ontmoet.   
  

 
Vervoer  
Ouders   en   kinderen   komen   zoveel   mogelijk   lopend   of   fietsend   naar   school.  
 
 
 
  Afstand  
-   tussen   kinderen:   geen   1,5m   afstand;  
-   tussen   leerkracht   en   leerling:   zoveel   mogelijk   1,5m   afstand;  
-   tussen   leerkracht   en   ouder,   ouders   onderling   1,5m   afstand.   

 
  
Veiligheid   en   hygiëne  
De   scholen   worden   extra   schoongemaakt   voor   aanvang   van   11   mei.   De   schoonmaakdienst   zorgt  
voor   voldoende   materiaal,   zodat   de   hygiënische   maatregelen   goed   kunnen   worden   uitgevoerd.   
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Nieuws   uit   de   MR  
- MR   Meet  

Afgelopen   donderdagavond   hebben   wij   onze   eerste   digitale   MR-vergadering   gehad.  
Deze   stond   geheel   in   het   teken   van   de   inrich�ng   van   het   onderwijs   per   11   mei   a.s.  
We   hebben   ingestemd   met   het   direc�evoorstel   voor   de   week-   en   dagindeling   en   gesproken  
over   thuisonderwijs   op   de   dagen   dat   er   geen   fysieke   les   is.   Ook   hebben   we   het   gehad   over  
welzijn   en   veiligheid   van   kinderen   en   leerkrachten   en   over   leerlingen   die   om   verschillende  
redenen   extra   begeleiding   nodig   (zullen   gaan)   hebben.   Voor   die   laatste   groep   zal   vanuit  
school   veel   aandacht   zijn.   De   MR   is   verheugd   dat   er   naast   de   belangrijke   schoolvakken   ook  
genoeg   ruimte   zal   zijn   voor   crea�eve   en   muzikale   vakken.  

- Nieuwe   MR-leden  
Wij   zijn   blij   te   kunnen   meedelen   dat   zich   twee   ouders   hebben   aangemeld   voor   de   MR-  
vacatures   vanwege   het   aanstaande   a�reden   van   Sharon   Servais   en   Stephanie   Kamphuis.  
Met   ingang   van   het   nieuwe   schooljaar   nemen   Sharon   Facey   en   Leon   Pallast   zi�ng   in   de   MR.  
 

 
 

Fijne   meivakan�e   gewenst!  
Zorg   goed   voor   uzelf   en   voor   elkaar   en   we   hopen  
iedereen   snel   weer   in   gezonde   omstandigheden   te  
zien!  

 


