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N
 ieuwsbrief 22 - 5 juni 2020
Beste ouder(s), verzorger(s) en kinderen,
Het is bijna zover: de school gaat weer volledig open voor kinderen. Het team ziet er naar uit! Maar, we
hebben ons steeds te houden aan regels en richtlijnen.
In dit S
 choolnieuWS informeren we u over hoe wij de praktische zaken vanaf 8 juni gaan invullen.
Voor het opstellen van deze zaken hebben wij gebruik gemaakt van de richtlijnen uit het protocol volledig
openen basisonderwijs. Het protocol is besproken met de medezeggenschapsraad en met het team. Hun
inbreng is verwerkt in het definitieve protocol. Dit nieuwe protocol komt voor een zeer groot gedeelte
overeen met het protocol dat we hanteerden tijdens het 5
 0/50 O
 nderWijS. We vragen u daarom dit
SchoolnieuWS aandachtig te lezen.
Met vriendelijke groeten, ook namens het team,
Mariët Korteweg en Gerbert Boor

PROTOCOL
De 8 basisregels van het protocol
Alle kinderen gaan vanaf 8 juni 2020 volledig naar school.
Tussen kinderen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden.
Tussen personeelsleden en kinderen moet zoveel mogelijk 1,5 meter afstand bewaard worden.
Tussen personeelsleden onderling moet 1,5 meter afstand bewaard worden, tenzij nabij contact
voor de werkzaamheden noodzakelijk is.
Ouder(s) / verzorger(s) komen niet op het schoolplein (met uitzondering van de ouders van
groep 1 en 2) en komen niet in de school.
De school zorgt ervoor dat de kinderen vaak hun handen wassen.
Buitenspelen gebeurt per voorkeur alleen met dezelfde groep of klas.
Na school gaat iedereen direct naar huis of de BSO.
Brengen en halen. Vanaf 8 juni gelden nog dezelfde breng en haal-afspraken als tijdens het 50/50
OnderWijS:
Het is niet toegestaan om ouders in de school te laten, ook willen wij groepsvorming op het
plein, in de Gasthuisstraat en op De Laan voorkomen.
Laat uw kinderen, indien verantwoord, zoveel mogelijk zelfstandig naar school komen.
De instroom van de kinderen is tussen 08.15 uur en 08.25 uur, de kinderen kunnen bij
aankomst op school, direct naar hun lokaal. Om 08.30 uur starten de lessen.
De kinderen van de groepen 1 en 2 worden afgezet op het kleuterplein. De kinderen van groep
1/2a worden opgevangen bij de zandbak, de kinderen van groep 2b/3 kunnen door de nooddeur
aan de buitenzijde van hun lokaal naar binnen.
De kinderen van groep 3 t/m 8, die door hun ouders gebracht worden, moeten op De Laan
worden afgezet. Hierbij vragen wij u voldoende afstand tot andere volwassenen te houden.
NB: houd hierbij rekening met de werkzaamheden die plaatsvinden op 8 en 9 juni.
Na schooltijd gaan alle kinderen met hun leerkracht naar De Laan toe. Hier kunt u uw kind(eren)
ophalen. Kinderen die zelfstandig naar huis mogen, verlaten bij het hek van de het schoolplein
de groep. Ook hierbij moeten we rekening houden met de werkzaamheden op De Laan.
Gebruik ingangen. De kinderen blijven van dezelfde ingang gebruiken als dat ze gewend zijn geraakt
bij het 5
 0/50 OnderWijS:
De kinderen van groep 1/2a en groep 4 gebruiken de kleuteringang.
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De kinderen van groep 2b/3 gebruiken de nooddeur van hun lokaal.
De kinderen van groep 5/6a, groep 7 en groep 8 gebruiken de hoofdingang.
De kinderen van groep 6b gebruiken de nooduitgang in de Schoolsteeg als in- en uitgang.

Contact ouders. Zoals u hierboven kunt lezen is het niet toegestaan ouders toe te laten in de school.
Ouderhulp kan dus ook (nog) niet worden ingezet. Wanneer er gesprekken moeten plaatsvinden zal dit
vooralsnog zoveel mogelijk middels videobellen of telefoon plaatsvinden.
Pauzes. De groepen hebben met hun eigen groep pauze. Voor het continurooster mag er nog geen
ouderhulp ingezet worden.
Hygiëne. Vanzelfsprekend nemen wij ook alle richtlijnen ten aanzien van hygiëne in acht. Een wijziging
ten opzichte van het vorige protocol is dat de kinderen geen desinfecterende producten meer gebruiken.
Zij wassen hun handen gewoon met water en zeep. Ook blijven de verscherpte afspraken met het
schoonmaakbedrijf gelden. Zij maken iedere dag intensief ‘Corona-proof’ schoon, zij behouden hiervoor
hun uitbreiding op hun dagelijkse uren.
Trakteren. Er mag weer getrakteerd worden in de klassen, mits de traktaties voorverpakt zijn. Dit in
verband met de hygiëne-richtlijnen. Het rondgaan langs de meesters en de juffen mag niet, de
verjaardagen worden in de eigen groep gevierd.
Thuisblijfregels. Om de veiligheid van de kinderen en de leerkrachten te kunnen waarborgen zullen wij
streng toezien op de gezondheid van de kinderen. Hierbij hanteren wij de richtlijnen van het RIVM:
Een kind met de volgende (luchtweg)klachten blijft thuis:
- Neusverkoudheid

-

-

-

- Hoesten
- Moeilijk ademen / benauwdheid
- Tijdelijk minder ruiken en proeven
- Een kind met koorts boven 38 °C blijft thuis
Wanneer een kind positief getest is op corona moet hij / zij tenminste 7 dagen thuisblijven en
uitzieken. Het kind mag pas weer naar school en de opvang als hij / zij na deze 7 dagen ook 24
uur geen klachten meer heeft. Zie voor meer informatie over thuisblijven: lci.rivm.nl/leefregels
Als iemand in het huishouden van het kind koorts boven 38 °C en / of benauwdheidsklachten
heeft, blijft het kind ook thuis.
Als iedereen binnen het huishouden 24 uur geen klachten heeft, mag het kind weer naar school
en de opvang.
Als iemand in het huishouden van het kind getest is voor COVID-19 en een positieve uitslag
heeft, moet het kind wachten tot die persoon 24 uur klachtenvrij is en dan 14 extra dagen
thuisblijven. Zie voor meer informatie: lci.rivm.nl/ informatiebriefhuisgenootthuis.
Als het kind elk jaar hooikoorts heeft of chronisch verkouden is dan herkent u de klachten. Het
kind mag dan gewoon naar school. Twijfelt u of zijn de klachten anders dan u gewend bent,
houd het kind dan thuis tot de (nieuwe) klachten voorbij zijn. Voor meer informatie: RIVM
Langdurig-neusverkouden-kinderen.

Materialen. A
 lle materialen van school moeten op maandag 8 juni weer op school aanwezig zijn, dus
wilt u alle schriften, werkboeken e.d. met uw zoon/dochter meegeven.

Avond4daagse. De avond4daagse is, zoals u weet, dit jaar niet doorgegaan. We hebben via
verschillende ouders een aantal alternatieve initiatieven doorgekregen. Wie weet vinden u en uw
kind(eren) het leuk om hieraan mee te doen.
www.virtuelevierdaagse.nl
www.avond4daagse.nl/deelnemers/avond4daagse-home-edition
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