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Beste   ouders,   verzorgers,      

We   zijn   verheugd   dat   we   maandag   8   februari   alle   kinderen   weer   mogen   verwelkomen   op   school.     
Veel   kinderen   kijken   er   naar   uit   dat   ze   straks   weer   gewoon   met   hun   vriendjes   en   vriendinnetjes   naar   
school   kunnen   en   ook   van   veel   ouders   ontvangen   we   posi�eve   signalen.   
    

Naast   blijdschap   lee�   er   ongerustheid   over   de   veiligheid,    ook   ingegeven   door   de   nieuwe   Britse   variant   
van   het   virus.   Ook   de   berichten   hierover   hebben   wij   van   meerdere   ouders   ontvangen   en   we   nemen   hun   
zorgen   mee   in   onze   overwegingen   en   voorbereidingen   op   een   zo   veilig   mogelijke   leer-   en   werkomgeving   
voor   de   kinderen   en   onze   leerkrachten.     

  
Er   zijn   extra   veiligheidsmaatregelen   van   kracht   t.o.v.   de   vorige   openstelling   van   de   scholen.   
Bij   een   besme�ng   in   de   groep   gaat   de   hele   groep,   inclusief   de   bij   de   groep   betrokken   leerkrachten,   10   
dagen   in   quarantaine.   Op   deze   manier   wordt   het   risico   op   besme�ng   van   de   leerlingen   en   leerkrachten   
in   én   buiten   deze   groep   direct   uitgedoofd.   Indien   u   dit   wenst   kan   uw   kind   volgens   de   richtlijn   van   de   
GGD   na   5   dagen   quarantaine   getest   worden   en   bij   een   nega�eve   testuitslag   weer   direct   naar   school.   De   
ouder/verzorger   bepaalt   of   en   wanneer   het   kind   getest   wordt,   een   beslissing   die   wij   te   allen   �jde   zullen   
respecteren.   Overigens   geldt   deze   quarantaineregel   alleen   voor   de   leerlingen   en   collega’s   van   de   groep   
en   niet   voor   hun   gezinsleden.   

  
Het   kan   natuurlijk   onverhoopt   voorkomen   dat   op   sommige   momenten   het   fysiek   lesgeven   aan   alle   
kinderen   niet   mogelijk   zal   blijken.   Bijvoorbeeld   omdat   te   veel   personeelsleden   vanwege   Coronaklachten   
thuis   moeten   blijven.   Op   dat   moment   zullen   we   opnieuw   overschakelen   naar   afstandsonderwijs.   
Uiteraard   zal   de   school   u   hierover   zo   �jdig   mogelijk   informeren,   maar   we   vragen   u   rekening   te   houden   
met   het   feit   dat   deze   situa�e   zich   soms   (ook   voor   de   leerkrachten   en   schoolleiding)   onverwachts   zal   
kunnen   voordoen.   

    
Voor   het   creëren   en   behouden   van   een   veilige   leer-   en   werkomgeving   voor   alle   kinderen   en   volwassenen  
in   en   om   de   school   hebben   we   elkaar   hard   nodig.   Deze   verantwoordelijkheid   dragen   we   samen.   Het   is   
belangrijk   dat   we   allemaal   de   regels   respecteren.   We   verwachten   van   u   dat   u   de   school   steeds   goed   
informeert   over   Corona-gerelateerde   klachten   of   besme�ngen   in   en   om   de   thuissitua�e.   
We   realiseren   ons   dat   de   afgelopen   periode   voor   de   kinderen   verwarrend   is   geweest.   Ook   zonder   het   te   
benoemen,   voelen   kinderen   onzekerheden   en   angsten   van   volwassenen   aan.   Wij   willen   de   kinderen   
graag   in   een   ontspannen   en   posi�eve   sfeer   ontvangen   en   we   zullen   er,   binnen   de   beperkingen   die   
gelden,   alles   aan   doen   om   hen   welkom   te   laten   voelen.     
We   wensen   alle   kinderen   voor   aanstaande   maandag   weer   een   fijne   herstart   van   dit   schooljaar!   

  
Met   vriendelijke   groet,   
Team   De   Bron   

  



Welkom   aan   onze   nieuwe   leerlingen   
Maandag   starten   er   weer   een   aantal   nieuwe   leerlingen   op   De   Bron.   Wij   verwelkomen   Casper,   Lize,   Roos,   
Joëlle,   Lars   en   Jim   en   wensen   hen   en   hun   ouders   een   fijne   �jd   op   de   Bron   toe!   

  

Hartelijk   dank   

Wat   een   verrassing   was   er   voor   het   team   afgelopen   week!   Namens   de   
OC   werd   er   voor   alle   juffen   een   blijk   van   waardering   op   school   gebracht.   
Super   bedankt   hiervoor,   dat   waarderen   we   zeer!   
Ook   willen   we   u   bedanken   voor   alle   andere   lieve   berichtjes,   cadeautjes   
en   posi�eve   reac�es   van   de   afgelopen   periode.   We   hebben   het   echt   
SAMEN    gedaan!   

  

  

  

Chromebooks   
Wanneer   u   een   chromebook   van   school   hebt   geleend,   vragen   wij   u   deze   maandag   a.s.   met   uw   kind   mee   
te   geven   naar   school   zodat   wij   deze   weer   bij   de   reguliere   lessen   kunnen   gebruiken.   Wilt   u   het   
chromebook   en   het   oplaadsnoer   meegeven   in   een   stevige   tas?   Hartelijk   dank   alvast!   

  
Rapporten   en   gesprekken   
Zoals   u   eerder   hee�   kunnen   lezen   gaan   de   rapporten   vrijdag   12   februari   met   de   kinderen   mee   naar   huis.   
Wanneer   u   het   thuiswerkrapport   komende   week   meegee�   met   uw   kind   naar   school,   stoppen   wij   dat   dit   
ook   in   het   rapportmapje   en   is   het   beeld   van   de   afgelopen   periode   compleet.   
Via   Parro   kunt   u   zich   inschrijven   voor   een   digitaal   10-minuten   gesprek.   Deze   zullen   plaatsvinden   in   de   
week   van   15   februari.     

  
Cito   toetsen   
De   Cito   toetsen   worden   pas   na   de   voorjaarsvakan�e   afgenomen.   Een   uitzondering   vormen   de   toetsen   in   
groep   8,   hiervoor   geldt   een   ander   rooster.     

  
Aangescherpte   maatregelen     
Brengen   en   halen   
-   Leerlingen   komen   zoveel   mogelijk   lopend   of   met   de   fiets   naar   school.   
-   Ouders   van   leerlingen   in   groep   1   en   2   mogen   hun   kind   via   de   looproute   op   weg   helpen   naar   het   plein.     
   Wij   verzoeken   u   een   mondkapje   te   dragen   op   het   plein.   
   Op   maandag   zal   de   groepsleerkracht   nog   op   het   plein   staan   maar   vanaf   dinsdag   ontvangen   zij   de     
   kinderen   in   de   klas.   Een   andere   juf   vangt   uw   kind   op   het   plein   op.     
-   De   leerlingen   uit   groep   3   t/m   8   lopen   zelfstandig   het   plein   op   en   gaan   de   school   binnen.   
-   Maximaal   één   ouder   brengt   en/of   haalt   de   leerling.   
-   Volwassenen   houden   te   allen   �jde   de   1,5   m.   afstand.     
-   Na   school   gaat   iedereen   direct   naar   huis   of   de   BSO.   
-   Iedere   BSO   hee�   een   eigen   verzamelpunt   op   het   plein.   De   leerkracht   brengt   uw   kind   naar   dit   
   verzamelpunt   en   zodra   de   groep   compleet   is,   vertrekken   zij   van   het   plein.   
-   Ouders   komen   niet   op   het   schoolplein   of   in   de   school,   mits   het   zeer   dringend   is   en   met   het   
   dragen   van   een   mondkapje.   

  



Hygiëne   en   veiligheid   
-   Er   vindt   dagelijks   extra   schoonmaak   plaats   van   deurklinken   en   toiletgroepen.   
-   Alle   leerlingen   desinfecteren   hun   handen   bij   binnenkomst   in   het   lokaal.  
-   De   leerlingen   nemen   hun   jas   mee   het   lokaal   in   om   drukte   bij   de   kapstok   te   voorkomen.   
-   We   zullen   de   leerlingen   er   op   blijven   a�enderen   hun   handen   goed   te   wassen   na   toiletbezoek.   
-   We   verdelen   onze   groepen   in   4   cohorten,   te   weten;   groep   1/2,   groep   3/4,   groep   5/6   en   groep   7/8.   
-   In   plaats   van   twee   gescheiden   pauzes   ze�en   we   nu   vier   pauze   momenten   in   om   voldoende   spreiding   te     
   creëren   tussen   de   verschillende   groepen.   Op   deze   manier   hee�   iedere   groep   een   eigen   plein   
   om   buiten   te   spelen.     
-   We   maken   bij   de   pauzes   gebruik   van   de   nooddeuren   in   ieder   klaslokaal   om   drukte   in   de   gang   te     
   vermijden.   
-    De   leerkrachten   zullen   erop   toe   zien   dat   er   zo   min   mogelijk   contact   zal   zijn   tussen   leerlingen   uit     
   verschillende   groepen.   Onderling   contact   tussen   klasgenoten   is   echter   niet   te   voorkomen.   
-   Jarige   kinderen   mogen   trakteren   mits   het   een   voorverpakte   trakta�e   is.   We   laten   de   kinderen   
   niet   de   andere   klassen   rondgaan.   

  
Inloop�jden     
We   zullen   in   ieder   geval   tot   de   voorjaarsvakan�e   de   gespreide   begin-   en   eind�jden   hanteren.   De   exacte   
�jden   die   voor   uw   kind(eren)   gelden,   vindt   u   in   onderstaande   tabellen.   In   de   bijlage   vindt   u   de   verdeling   
van   de   leerlingen   over   de   groepen   A   en   B:     

  

  

  

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   Groep   A   leerlingen   van   groep   1   t/m   6.   
Kleuters   worden   buiten   opgevangen   door   een   leerkracht.   

8.35   -   8.45   uur   Groep   B   Alle   Groep   B    leerlingen   van   groep   1   t/m   6.   
Kleuters   worden   buiten   opgevangen   door   een   leerkracht.   

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   Groep   A   leerlingen   van   groep   1   t/m   6.     
Kleuters   komen   met   hun   juf   naar   buiten,   ouders   mogen   achter   
het   dranghek   op   de   parkeerplaats,   op   hun   kind   wachten.   

14.35   -   14.45   uur   Groep   B   Alle   Groep   B   leerlingen   van   groep   1   t/m   6.     
Kleuters   komen   met   hun   juf   naar   buiten,   ouders   mogen   achter   
het   dranghek   op   de   parkeerplaats,   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   Groep   A    leerlingen   van   groep   1   t/m   6.   
Kleuters   komen   met   hun   juf   naar   buiten,    ouders   mogen   achter   
het   dranghek   op   de   parkeerplaats ,   op   hun   kind   wachten.   

  

12.35   -   12.45   uur   Groep   B   Alle   Groep   B   leerlingen   van   groep   1   t/m   6.     
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   achter   
het   dranghek   op   de   parkeerplaats,   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  


