
 Nieuwsbron   
              27   mei   2020    

 
Agenda  
28-05-2020 Geleende   chromebooks   inleveren   op   school  
29-05-2020 Geleende   chromebooks   inleveren   op   school  
01-06-2020 Start   pinkstervakan�e  
08-06-2020 Eerste   “normale”   schooldag  
19-06-2020 De   volgende   Nieuwsbron   komt   uit  
 
 
 
Beste   ouders,   verzorgers,  
 
Volgende   week   is   het   pinkstervakan�e   en   zijn   we   allemaal   een  
weekje   vrij.   Op   maandag   8   juni   zullen   we   dan   weer   alle   kinderen  
mogen   ontvangen   op   school   en   wat   kijken   we   daarnaar   uit!  
Er   zal   dan   ook   geen   afstandsonderwijs   meer   gegeven   worden.   
Om   de   veiligheid   van   een   ieder   zo   goed   mogelijk   te   waarborgen,  
zullen   we   onze   schooldagen   wel   aangepast   organiseren.   
We   hebben   dit   in   samenspraak   met   de   MR   opgezet.   
Voor   de   volledige   heropening   van   de   basisscholen   vanaf   8   juni   zijn   nieuwe   protocollen   nodig.   De  
PO-Raad   is   hierover   nog   in   overleg   maar   desondanks   willen   wij   al   wel   graag   met   u   delen   hoe   wij   op   een  
veilige,   doordachte   manier   vanaf   8   juni   zo   goed   mogelijk   kunnen   starten.   Zodra   het   nieuwe   protocol  
defini�ef   is,   zullen   wij   dit   uiteraard   met   u   delen.  
In   deze   Nieuwsbron   kunt   u   lezen   hoe   we   de   laatste   6   weken   van   dit   schooljaar   zullen   draaien.   Mocht   u  
hierover   nog   vragen   hebben,   kunt   u   morgen   of   vrijdag   al�jd   even   bellen   of   een   mailtje   sturen.   
 
Weer   terug   naar   school  
Ook   vanaf   8   juni   blij�   een   aangepaste   manier   van   kracht,   waaronder   de   volgende   maatregelen:   
-    Leerlingen   komen   zoveel   mogelijk   lopend   of   met   de   fiets   naar   school.  
-    Maximaal   één   ouder   brengt   en/of   haalt   de   leerling.  
-    Ouders   komen   niet   op   het   schoolplein   of   in   de   school.  
-    Na   school   gaat   iedereen   direct   naar   huis   of   de   BSO.   

Om   haal-   en   brengbewegingen   van   ouders   zoveel   mogelijk   te   voorkomen,   zullen   wij   een   con�nurooster  
hanteren;   dan   blijven   alle   kinderen   tussen   de   middag   over.     Dit   rooster   wijkt   af   van   het   huidige  
5-gelijke-dagen   model   wat   we   de   afgelopen   weken   hanteerden.   Op   woensdagmiddag   zijn   alle   kinderen  
vrij   en   op   vrijdagmiddag   zijn   de   groepen   1   t/m   4   vrij   zoals   u   al   gewend   was.   De   exacte   �jden   die   voor   uw  
kind(eren)   gelden,   vindt   u   in   onderstaande   tabellen.  
We   willen   u   dringend   verzoeken   deze   �jden   echt   te   hanteren   en   direct   naar   huis   te   gaan   om   grote  
drukte   te   vermijden!  

Om   bij   de   start   en   het   eind   van   de   schooldag   het   aantal   kinderen   enigszins   te   spreiden,   hanteren   we   de  
volgende   �jden:  



Naar   school   toe   in   de   ochtend  

8.15   -   8.25   uur  Groep   7   en   8  Alle   leerlingen   uit   deze   groepen   komen   tegelijk,   zelfstandig  
naar   school.   Leerlingen   lopen   direct   door   naar   hun   lokaal.  

8.25-   8.35   uur  Groep   A   Alle   leerlingen   van   groep   1   t/m   6   die   op   maandag   en  
donderdag   naar   school   kwamen.  
Kleuters   worden   buiten   opgevangen   door   hun   juf.  

8.35   -   8.45   uur  Groep   B  Alle   leerlingen   van   groep   1   t/m   6   die   op   dinsdag   en   vrijdag  
naar   school   kwamen.  
Kleuters   worden   buiten   opgevangen   door   hun   juf.  

 

Naar   huis/bso   toe   in   de   middag  

14.15   -   14.25   uur  Groep   7   en   8  Alle   leerlingen   uit   deze   groepen   gaan   direct   naar   huis   en  
blijven   niet   hangen   op   het   plein.   Het   plein   is   dan   leeg   voordat  
de   andere   groepen   naar   buiten   komen.  

14.25   -   14.35   uur  Groep   A  Alle   leerlingen   van   groep   1   t/m   6   die   op   maandag   en  
donderdag   naar   school   kwamen.  
Kleuters   komen   met   hun   juf   naar   buiten,   ouders   mogen   op   de  
afgesproken   vaste   plek   op   het   plein,   op   hun   kind   wachten.  

14.35   -   14.45   uur  Groep   B  Alle   leerlingen   van   groep   1   t/m   6   die   op   dinsdag   en   vrijdag  
naar   school   kwamen.  
Kleuters   komen   met   hun   juf   naar   buiten,   ouders   mogen   op   de  
afgesproken   vaste   plek   op   het   plein,   op   hun   kind   wachten.  

 

Naar   huis/bso   toe   op   woensdagmiddag  

12.15   -   12.25   uur  Groep   7   en   8  Alle   leerlingen   uit   deze   groepen   gaan   direct   naar   huis   en  
blijven   niet   hangen   op   het   plein.   Het   plein   is   dan   leeg   voordat  
de   andere   groepen   naar   buiten   komen.  
 

12.25   -   12.35   uur  Groep   A  Alle   leerlingen   van   groep   1   t/m   6    die   op   maandag   en  
donderdag   naar   school   kwamen.  
Kleuters   komen   met   hun   juf   naar   buiten,   ouders   mogen   op   de  
afgesproken   vaste   plek   op   het   plein,   op   hun   kind   wachten.  
 

12.35   -   12.45   uur  Groep   B  Alle   leerlingen   van   groep   1   t/m   6    die   op   dinsdag   en   vrijdag  
naar   school   kwamen.  
Kleuters   komen   met   hun   juf   naar   buiten,   ouders   mogen   op   de  
afgesproken   vaste   plek   op   het   plein,   op   hun   kind   wachten.  

 



Naar   huis/bso   toe   op   vrijdagmiddag   

12.00   uur  Kleuters  Kleuters   komen   met   hun   juf   naar   buiten,   ouders   mogen   op   de  
afgesproken   vaste   plek   op   het   plein,   op   hun   kind   wachten.  

12.10   uur  groep   3   en   4  Kinderen   lopen   zelfstandig   naar   het   hek  

14.15   uur  Groep   7   en   8  Alle   leerlingen   uit   deze   groepen   gaan   direct   naar   huis   en  
blijven   niet   hangen   op   het   plein.   Het   plein   is   dan   leeg   voordat  
de   andere   groepen   naar   buiten   komen.  

14.30   uur  groep   5   en   6  Kinderen   lopen   zelfstandig   naar   het   hek  

 

Wij   willen   u   als   ouders   vriendelijk   doch   dringend   verzoeken   om   bij   het   halen   en   brengen   niet   langer   bij  
school   te   blijven   dan   noodzakelijk   is.   We   hebben   de   laatste   weken   nog   veel   ouders   zien   kletsen   bij   het  
hek   waardoor   de   1,5   meter   afstand   wel   erg   las�g   wordt.   Na   8   juni   zijn   we   ook   weer   op   volle   kracht   dus  
wordt   dit   alleen   nog   maar   las�ger.   We   realiseren   ons   dat   het   niet   al�jd   vriendelijk   overkomt   maar   we  
zullen   ouders   hier   wel   op   aanspreken   en   hopen   dat   u   ook   elkaar   hierop   aanspreekt.  

BSO  
Wij   hebben   contact   opgenomen   met   de   BSO’s   om   onze   gewijzigde   eind�jden   door   te   geven.   Wij   willen   u  
vragen   om   ook   contact   op   te   nemen   met   de   BSO   om   dit   te   bespreken.   Kinderen   uit   verschillende  
groepen   mogen   wel   tegelijker�jd   mee   met   een   BSO.   Mocht   het   de   BSO   niet   lukken   de   kinderen   eerder  
op   te   halen,   kunnen   de   kinderen   tot   15.15   uur   bij   ons   op   school   blijven   en   haalt   de   BSO   ze   op   de  
normale   �jd   op.   

Kleuters  
Voor   enkele   van   onze   jongste   leerlingen   uit   groep   1   zijn   de   dagen   wellicht   iets   te   lang.   U   kunt,   in   overleg  
met   de   juf   (via   Parro),   ervoor   kiezen   om   uw   kind   om   12.00u.   op   te   halen   en   uw   kind   de   rest   van   de  
middag   thuis   te   houden.   Het   is   niet   mogelijk   uw   kind   om   13.15u.   weer   naar   school   te    brengen.  
De   kleuters   zullen   i.i.g.   tot   aan   de   zomervakan�e   niet   meer   binnen   gymmen   in   het   speellokaal.  

Inleveren   geleende   Chromebooks  
Hierbij   willen   wij   u   eraan   herinneren   de   geleende   Chromebooks   met   oplader   morgen   of   vrijdagochtend  
tussen   8.30u.   en   9.00u.   weer   in   te   leveren   in   de   teamkamer.   Graag   met   de   gebruikersovereenkomst   erin  
zodat   we   precies   weten   van   wie   we   het   chromebook   terug   hebben.   
 
Gymlessen   
Op   maandag   en   donderdag   zullen   de   gymlessen   weer   plaatsvinden   voor   groep   3   t/m   8.   Deze   lessen   worden  
buiten   gegeven.   Wilt   u   er   ook   op   le�en   dat   de   kinderen   die   dag   sportschoenen   aanhebben   of   meenemen.   
 
Verjaardag   vieren  
Een   verjaardag   is   al�jd   een   feestje   en   dat   mag   gevierd   worden!   Echter   zullen   we   nog   wel   de   aanpassingen  
hierbij   houden   dat   de   trakta�e   voorverpakt   is   en   een   jarig   kind   niet   de   andere   klassen   rondgaat.   Ook   zal   er  
volgens   de   richtlijnen   van   het   RIVM   niet   binnen   gezongen   worden.  
 
 



TSO   betaling  
Hee�   uw   kind   een   abonnement   voor   het   overblijven   dan   krijgt   u   het   betaalde   bedrag   teruggestort   op   uw  
rekening   voor   de   periode   van   16   maart   tot   aan   de   zomervakan�e.  

 

Wellicht   ten   overvloede   maar   hieronder   nog   twee   algemene   afspraken:  

 
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.  
 

 
  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.   

 

 
Wij   wensen   iedereen   een   fijne  
pinkstervakan�e   en   zien   elkaar  
graag   weer   terug   op   8   juni!  
 


