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Brengen en halen van kinderen:
Bij het naar school toekomen in de ochtend is er een inlooptijd tussen 8.15 en 8.30. De kinderen
komen vanaf het hek of vanaf huis zelfstandig de school binnen.
-

De kinderen worden gebracht door maximaal één ouder
De ouder die het kind haalt of brengt wordt verzocht een mondkapje te dragen.
De ouder brengt het kind naar school en blijft buiten het hek
De breng- en ophaalplekken blijven ongewijzigd; kleuters worden gebracht en opgehaald bij
de ingang van de kleuterbouw.
De groepen 3 en 4 worden gebracht en opgehaald aan de kant van de Bernard Zweerslaan
en gaan naar binnen en buiten via de hoofdingang
De groepen 5 en 6 worden gebracht en opgehaald aan de kant van de Von Brucken Focklaan
en gaan naar binnen en naar buiten via de andere toegang op het schoolplein.
De groepen 7 en 8 komen zelfstandig naar school en gaan zelfstandig naar huis. Zij gaan naar
binnen en naar buiten via de andere toegang op het schoolplein.

Bij het ophalen zullen we gebruik maken van tijdsloten: Deze indeling vindt plaats op basis van de
eerste letter van de achternaam en geldt voor kinderen uit de groepen 1 t/m 8.
- De kinderen met de achternaam die begint met A t/m I gaan om 14.45 uit en worden op
deze tijd ( indien nodig) opgehaald.
- De kinderen met de achternaam die begint met J t/m R gaan om 14.50 uit en worden op
deze tijd ( indien nodig) opgehaald
- De kinderen met de achternaam die begint met S t/m Z gaan om 14.55 uit en worden op
deze tijd ( indien nodig) opgehaald.
- Op woensdag worden de kinderen met de achternaam die begint met A t/m I opgehaald om
12.15, de kinderen met de achternaam J t/m R om 12.20 en de kinderen met de achternaam
S t/m Z om 12.25.
- Voor de onderbouwgroepen 1 t/m 4 op de vrijdagochtend geldt: kinderen met de
achternaam A t/m I worden opgehaald om 12.00. Kinderen met de achternaam J t/m R om
12.05 en kinderen met de achternaam S t/m Z om 12.15.
Ouders worden vriendelijk maar ook dringend verzocht om zich aan deze tijden te houden zodat er
geen groep ouders bij elkaar staat. Brengen en halen is in deze situatie kort en krachtig.
Kinderen die na schooltijd naar de externe BSO gaan zullen om 14.45 opgehaald worden.

De pauzes:
De kinderen spelen buiten in cohorten. Een cohort vormen op basis van de bouwen. Groepen 1-2
spelen met elkaar buiten, groepen 3-4 spelen met elkaar buiten, de groepen 5-6 spelen met elkaar
buiten en dit geldt ook voor de groepen 7-8.

Daar de kans dat kinderen buiten langer dan een kwartier dicht bij elkaar zijn en het feit dat het
spelen zich afspeelt in de buitenlucht maakt dat we kiezen voor deze indeling van cohorten.
De grote pauze zal begeleid worden door de medewerkers van de TSO en heeft dezelfde indeling als
in de kleine pauze.

In de school:
In de school houden we ons aan looprichtingen. De kinderen werken in hun eigen klas en de extra
begeleiding vindt plaats in de eigen bouw of wordt online aangeboden.
Wij kiezen er niet voor om kinderen te verplichten tot het dragen van een mondkapje. Voor
leerkrachten geldt dat zij een mondkapje dragen buiten de eigen groep maar niet op het moment
dat ze voor de groep staan.
Mocht een kind of u als ouder zich veiliger voelen als uw kind een mondkapje draagt dan is dit zeker
mogelijk.
Om zoveel mogelijk bewegingen binnen de school te voorkomen zullen (in ieder geval) tot de
voorjaarsvakantie de muziek- en de technieklessen niet op het rooster staan.
Gymlessen zullen begeleide buitenactiviteiten zijn die verzorgd worden door de vakleerkrachten
bewegingsonderwijs.
We hanteren verder de 1,5 meter en houden ons aan de hygiëne richtlijnen.
Er zal door het schoonmaakbedrijf intensief schoongemaakt worden en wij zullen tussendoor de
zorg voor de hygiëne op ons nemen.
Daarnaast zullen wij zorgen voor een zo goed mogelijke ventilatie binnen de school. Concreet houdt
dit in dat de ramen vaak open zullen staan. Houdt u hiermee rekening bij de kleding van uw
kind(eren).

Ouders en externen binnen de school:
Bij de start van een kleuter op zijn/haar eerste schooldag mag één ouder het eerste kwartier mee
naar de groep. Zij registreren zich, ontsmetten hun handen en dragen een mondkapje.
Externen van kinderen met extra zorg mogen, op afspraak, op school komen. Ook voor hun gelden
dezelfde richtlijnen zoals: registreren, ontsmetten en het dragen van een mondkapje.

Positief en wat nu:
Op het moment dat er een kind ziek is en positief getest wordt, gaat de hele groep, inclusief
leerkracht in quarantaine voor de duur van 5 dagen. School, leerlingen en ouders volgen hierbij de
instructies van de GGD.
Na de 5 dagen kan het kind worden getest. Is het kind negatief dan mag het kind weer naar school.
Besluit u als ouder om uw kind niet te testen dan wordt de quarantaine verlengd met nog 5 dagen
extra.
Het testen vindt plaats in de GGD teststraat.
Mocht er een besmetting plaatsvinden in een groep dan zult u, nadat school overleg met de GGD
heeft gehad, door school op de hoogte worden gebracht van de te nemen maatregelen. Deze
communicatie verloopt via Parro.
Op het moment dat er iemand binnen een gezin getest wordt, blijft het kind thuis totdat de uitslag
van de test binnen en vanzelfsprekend negatief is.
Als school houden wij ons aan de wet- en regelgeving op het gebied van bescherming van
peroonsgegevens/privacy.

Snottebellen:

In voorgaande periode mochten kinderen met snottebellen en neusverkoudheid naar school toe. De
GGD is hierover in beraad en zal voor maandag hierover een protocol opstellen. In afwachting
hiervan hanteren wij nu nog de afspraak zoals voorheen ( zie de beslisboom).

Onderwijs thuis:
Een groep die thuis in quarantaine zit volgt het onlineprogramma wat door de leerkracht is
klaargezet. De leerkracht zal dit vanuit thuis begeleiden en aansturen.
Hierover meer informatie vanuit de bouwen.

IEP:
Wij zullen vanaf 15 februari gaan starten met de afname van de IEP toetsen voor de groepen 3 t/m
7.
Hierbij maken we gebruik van de inzet van de toetsen zoals die bedoeld zijn: waar staan de kinderen
en wat hebben zij nodig om de volgende stap in hun ontwikkeling te kunnen zetten?
De resultaten zullen zichtbaar zijn op de talentenkaart van uw kind(eren) en besproken worden
tijdens de ouder/kindgesprekken.

Studiedag vrijdag 19 februari:
Zoals u heeft kunnen zien op de jaarkalender staat er vrijdag voor de voorjaarsvakantie een
studiedag ingepland. Deze studiedag staat in het teken van ons rekenonderwijs en de data vanuit de
IEP toetsen. Voor ons als team van groot belang en vandaar het besluit om deze studiedag door te
laten gaan.

Laptops en spullen vanuit school:
Kinderen hebben tijdens deze lockdown chromebooks en schoolmaterialen mee naar huis genomen.
Wilt u ervoor zorgen dat deze spullen maandag, in goede staat, weer meekomen naar school?
Denkt u ook aan de opladers!
In de bijlage toegevoegd de actuele beslisboom voor het basisonderwijs.
Voor verdere informatie verwijzen wij u graag door naar:
www.rivm.nl
www.lesopafstand.nl

