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De school begint weer (gedeeltelijk)
Maandag 11 mei starten de scholen
weer.
We zullen onze onderwijstaak (sociaal-emotioneel, cognitief en vakinhoudelijk) daarbij zo goed mogelijk
vorm en inhoud proberen te geven.
Tegelijkertijd willen we de mogelijkheid om het coronavirus te verspreiden zoveel als mogelijk beperken. We streven naar een school als
‘veilige zone’ voor leerlingen en medewerkers. Het meeste uit dit
‘t(h)intje is een herhaling van
eerdere mededelingen, maar is geen
‘oud nieuws’, het is juist in deze coronatijd goed om richtlijnen en
afspraken zwart op wit te hebben
staan!

Twee groepen
Vanaf maandag 11 mei gaan we
gesplitst naar school. Er is een ‘A’groep en een ‘B’-groep. De A-groep
bestaat uit groep 1, 5 en 8 en de
helft van de groepen 3, 4, CH-A en
CH-B* en gaat op maandag en
donderdag naar school, de B-groep
bestaat uit de groepen 2, 6 en 7 en

de andere helft van de groepen 3, 4,
CH-A en CH-B en gaat op dinsdag en
vrijdag naar school. We volgen een
continurooster en gaan naar school
van 08.45 tot 14.15 uur. Kinderen
eten dus tussen de middag op school
met hun eigen leerkracht. Bij de
indeling van de groepen is zoveel
mogelijk rekening gehouden met
broertjes en zusjes. In een enkel
geval was dat helaas niet mogelijk.
De woensdag wordt aangehouden
voor
‘verlengde
instructie’
aan
leerlingen die wat meer zorg en
aandacht nodig hebben. Tevens geldt
deze dag als bijwerk- en nakijkdag
voor het schoolteam.
* De verdeling van de leerlingen uit
groep 3, 4, CH-A en CH-B over de
‘A’- en de ‘B’-groepen werd voor de
meivakantie reeds in de groepsapp of
per mail bekendgemaakt.

Enige richtlijnen
We moeten voorkomen dat er massale breng- en haalmomenten van
leerlingen ontstaan. We vertalen
hierbij de heldere richtlijnen van het
RIVM naar onze specifieke schoolsituatie:

1. Ouders mogen niet in de school en
ook niet op het schoolplein komen.
2. Leerlingen maken gebruik van hun
eigen in- en uitgang. Voor groep 5/6
en 7/8 geldt hiervoor de deur bij de
ruimte van juf Riët (naast het
teamkamertje).
3. In de school zijn met tape vaste
looproutes gemaakt.
4. Aan het eind van de dag worden
leerlingen groepsgewijs naar buiten
gebracht.
5. We willen ouders/verzorgers vragen bij het brengen en halen de
anderhalve meter tussenruimte zelf
ook in acht te nemen. Het zou in dit
verband goed zijn een leerling door
één ouder/verzorger te laten brengen/halen. Ook willen we stimuleren
dat leerlingen uit de bovenbouw
zoveel mogelijk zelfstandig naar
school gaan.
6. Onderzoek heeft aangetoond dat
besmetting door kinderen onderling
veel minder voorkomt (al blijft dit
nog wel enigszins dubieus; ‘experts’
spreken elkaar tegen). Daarbij is de
‘anderhalve meter’-maatregel voor
kinderen praktisch niet uitvoerbaar.
Hier wordt dus ook niet om gevraagd. Wel houdt de leerkracht
anderhalve meter afstand van de
leerlingen en uiteraard geldt dit ook
voor leerkrachten onderling.

Eten en drinken
Leerlingen nemen voor tussen de
middag een lunchpakketje mee. Ook
de pauzehap is natuurlijk welkom.
Het is niet de bedoeling om voedsel
te delen. Het is heel onpersoonlijk,
maar bij verjaardagen mogen helaas
geen traktaties worden meegeno-

men. Natuurlijk is er in de klas wel
aandacht voor jarige kinderen, laat
daar geen misverstand over bestaan!

‘Kwetsbare’ leerkrachten
Er zijn leerkrachten die vanwege hun
leeftijd, gezondheid en/of thuissituatie in deze coronatijd een verhoogd
risico lopen. Voor de een speelt dit
nog weer meer dan voor de ander.
Juf Annelies (groep 4) mag vanwege
haar medische achtergrond niet voor
de klas staan. Juf Claudia zal de vier
dagen school groep 4 voor haar
rekening nemen. Haar twee dagen in
groep 5/6 worden dan overgenomen
door meester Chiel van Anbergen,
die bekend is van groep CH-A (waar
hij na de zomervakantie zijn ‘LIO’
hoopt te doen). Juf Gerrie is er dan
op maandag en dinsdag. Uiteraard
blijft juf Annelies voor het ‘thuisonderwijs’ wel beschikbaar voor
groep 4.

Wanneer niet naar school?
Leerlingen kunnen naar school als er
geen sprake is van symptomen van
het coronavirus. Bij verkoudheid of
andere milde verschijnselen dienen
zij thuis te blijven totdat ze 24 uur
klachtenvrij zijn. Als een of meer
gezinsleden ernstige klachten (koorts
en/of benauwdheid)
hebben (gehad), dan dienen zij thuis te blijven
tot iedereen in huis 24 uur lang vrij
is van alle milde klachten (neusverkoudheid,
loopneus,
keelpijn,
lichte hoest enz.). Nu kan het zijn
dat er in deze tijd sprake is van
hooikoorts en dat kinderen daardoor
gaan niezen. In dat geval kan dat het

beste worden gemeld aan de leerkracht, het is in ieder geval geen
reden om thuis te blijven.
Wat hierboven geschreven wordt,
geldt eveneens voor leerkrachten. Is
een leerkracht ziek en is er geen vervanging, dan wordt er overgeschakeld op thuisonderwijs.

Noodopvang?
Bij vragen over noodopvang voor uw
kind (b.v. als u werkzaam bent in
een van de ‘vitale’ sectoren), dan
kunt u te allen tijde contact opnemen
met de directeur.

Dakplataan
In de periode dat er noodgedwongen
geen ‘echte’ school was, is het
schoolplein opgeknapt. Er staat
bijvoorbeeld weer een boom op het
kleuterplein, een dakplataan om
precies te zijn (voor de kenners: het
gaat om een platanus acerifolia). De
natuur heeft de afgelopen weken gelukkig niet stilgezeten. De eerste
groene blaadjes komen al tevoorschijn!

Over groen gesproken…
Ook de beukenhaagjes naast de
school beginnen van bruin naar
groen te verkleuren. Een prachtig
gezicht!
Hierbij
verdienen
juf
Suzanna en ‘haar’ Bob een groot
compliment. De twee gaven de
haagjes in de vakantie heel trouw
liefde, aandacht en water.

Hulde aan Hilde
In de hoek van het kleuterplein
(richting Jolpad) is een nieuw
moestuintje aangelegd. Dit wordt
onderhouden door juf Hilde. De juf
met groene vingers was in de
meivakantie regelmatig een verloren
uurtje in het tuintje te vinden. Hulde
aan Hilde!

Vertelrooster Kind op Maandag
In week 20 (maandag 11 tot en met
vrijdag 15 mei) luidt het thema: ‘Ik
heb alles’. Koning Salomo heeft alles:
wijsheid, gezondheid, rijkdom. Maar
waar ligt de grens van wat je allemaal kunt hebben? De rijk gezegende koning laat op latere leeftijd veel
verschillende godenbeelden maken.
Hij en het land raken er vol van.
Maar wat gebeurt er als je door al die
beelden en al die bezittingen vergeet
waar het in het leven om gaat? Dat
overkomt de koning! De verhalen komen uit 1 Koningen 10 en 11.

Sfeerimpressie…
Even een plaatje uit de hal. Juf Riët
heeft er de ringen links en rechts
voorzien van voorjaarskleuren. Ouders moeten het alleen even met een
plaatje doen, nu zij voorlopig niet in
de school mogen…

Het volgende ‘t(h)intje verschijnt
op….

… vrijdag 15 mei 2020. Kopie
hiervoor dient uiterlijk binnen te zijn
woensdag 13 mei.
Met vriendelijke groet,
mede namens het schoolteam,
Mannes Schoppink, directeur.

