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Nieuwsbrief 12 - 5 februari 2021
Beste ouders, verzorgers en kinderen,
De schooldeuren gaan weer open! A.s. maandag 8 februari starten we met het fysiek onderwijs geven.
Dat is goed nieuws en fijn voor iedereen, met name voor de kinderen. De afgelopen dagen is er hard
gewerkt om te kijken of we op een veilige en verantwoorde manier de school kunnen openen. Dit
betekent dat er allerlei maatregelen zijn genomen om de risico’s van verspreiding van het virus zoveel
mogelijk tegen te gaan. Aan alle maatregelen liggen de volgende doelstellingen ten grondslag:
de (geringe) risico’s voor alle betrokkenen zo klein en beheersbaar mogelijk te maken;
de continuïteit van het onderwijs zoveel mogelijk te waarborgen;
het beperken van de contacten en reisbewegingen, zowel in als rondom de school (van ouders,
kinderen en personeel).
De afgelopen dagen zijn het managementteam en het team bezig geweest om alle maatregelen te
vertalen naar de dagelijkse praktijk. Gisteravond is alles doorgesproken met de personeels- en
oudergeleding van de medezeggenschapsraad.
In deze nieuwsbrief vindt u veel informatie, het is een heel pakket geworden. We vragen u om hier van
‘t weekend de tijd voor te nemen en dit aandachtig door te lezen. U zult zien dat er van de leerkrachten,
van de kinderen en van u de nodige aanpassingen wordt gevraagd. Als we dit samen oppakken krijgen
we het voor elkaar om op een verantwoorde manier naar school te gaan.
We zien er naar uit om a.s. maandag de kinderen weer te kunnen begroeten. Ga op tijd van huis, want
de opening van de school gaat gepaard met winterse buien.
Met vriendelijke groeten en een fijn weekend toegewenst,
mede namens het team,
Mariët Korteweg en Gerbert Boor
P.S. Volgende week komt er een extra SchoolnieuWS met overige schoolzaken.

PROTOCOL
De basisregels van het protocol

-

Alle kinderen gaan vanaf 8 februari weer naar school. De wet leerplicht is van kracht, dus alle
kinderen worden op school verwacht.
Tussen kinderen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden. Wel werken we in de groepen
met vaste groepjes / duo’s.
Tussen personeelsleden onderling moet 1,5 meter afstand bewaard worden.
Ouder(s)/verzorger(s) komen niet op het schoolplein, met uitzondering van de ouders van nieuw
ingestroomde kinderen in groep 1.
Ouder(s)/verzorger(s) komen niet in de school.
De school zorgt ervoor dat de kinderen vaak hun handen wassen.
Buitenspelen gebeurt alleen met dezelfde groep of klas.
Na school gaat iedereen direct naar huis.
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Thuisblijfregels. Om de veiligheid van de kinderen en de leerkrachten te kunnen waarborgen hanteren
wij de richtlijnen van het RIVM.
Kinderen tot en met de basisschoolleeftijd mogen naar de basisschool, met:
● verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn);
● als ze af en toe hoesten,
● met astma of hooikoorts zonder koorts of benauwdheid.
Zij moeten thuisblijven als:
● Het kind naast verkoudheidsklachten ook koorts heeft en/of benauwd is en/of (meer dan
incidenteel) hoest.
● Als zij getest gaan worden en/of in afwachting zijn van het testresultaat.
● Het kind een contact is van een patiënt met een bevestigde COVID-19 infectie.
● Het kind bij iemand in huis woont die, naast milde klachten die passen bij COVID-19, ook
koorts heeft en/of benauwd is. Dan geldt: iedereen in het huis blijft thuis totdat die persoon
een negatieve testuitslag heeft,
● Het kind een huisgenoot is van iemand met een bevestigde COVID-19 infectie. Het kind
blijft thuis gedurende de quarantaineperiode. Als het kind geen klachten ontwikkelt
tijdens deze periode mag het kind daarna weer naar school.
Extra informatie vindt u op: https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19#index_Ziekte--Besmettelijkheid en
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemene-coronaregels/thuisquarantai
ne/quarantaine- gezinnen-met-kinderen
Brengen en halen. Vanaf 8 februari gelden nog dezelfde breng- en haalafspraken als die u gewend was
voor de schoolsluiting. Sommige regels zijn aangescherpt:
Het is niet toegestaan om ouders in de school te laten, ook moet groepsvorming op het plein, in
de Gasthuisstraat en op De Laan worden voorkomen.
Laat uw kinderen, indien verantwoord, zoveel mogelijk zelfstandig naar school komen.
Als de kinderen toch gebracht worden, dan door één ouder/verzorger. We verzoeken hierbij een
neusmondmasker te dragen (dringend advies van RIVM).
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 mogen worden afgezet in de Gasthuisstraat of op De Laan.
De kinderen die nieuw instromen op school mogen worden afgezet op het kleuterplein. Is het
noodzakelijk dat uw kind wordt afgezet op het plein, neem dan van te voren contact op met de
groepsleerkracht van uw kind. Op het plein is een neusmondmasker verplicht. Dit omdat de 1,5
meter niet te garanderen is, zeker niet bij de doorgang naar het kleuterplein.
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.
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.
De groepen 1/2 komen om 14.40 uur naar De Laan. Dit om spreiding in de hand te werken.
Gebruik ingangen. De kinderen maken gebruik van verschillende ingangen:
De kinderen van groep 1a/2a en 1b/2b gebruiken de kleuteringang.
De kinderen van groep 3/4 gebruiken de nooddeur van hun lokaal.
De kinderen van groep 5, groep 7 en groep 8 gebruiken de hoofdingang.
De kinderen van groep 6 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
middels videobellen of telefoon plaatsvinden.
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Contact leerkracht. Het is niet de bedoeling dat het moment van brengen en halen gebruikt wordt
voor contact met de leerkracht. U kunt de teamleden bereiken door hen een bericht te sturen via het
Ouderportaal of via de mail. Iedereen leest voor aanvang van school deze media.
Mondkapje groep 7 en 8. Het dragen van mondkapjes op de gangen door leerlingen in groep 7 en 8
wordt niet als verplichting in het protocol gegeven, wel als advies. Wij stellen dit daarom niet als
verplichting, maar wanneer u het wenselijk vindt dat uw kind een mondkapje draagt bij verplaatsingen
binnen dan school, dan is dit uiteraard toegestaan. Zodra de kinderen in hun eigen lokaal zijn, moet het
mondkapje wel afgedaan worden.
Pauzes. De groepen hebben met hun eigen groep pauze. Aangezien ook de lunchpauzes met de eigen
groep zijn, wordt er voorlopig bij het continurooster geen ouderhulp ingezet.
Hygiëne. Vanzelfsprekend nemen wij ook alle richtlijnen ten aanzien van hygiëne in acht. De kinderen
wassen hun handen meermaals met water en zeep.
Cohorten Binnen de school werken wij zoveel mogelijk met cohorten. Hieronder kunt u lezen wat
cohortering inhoudt.
Wat is cohortering?
Cohortering betekent dat leerlingen worden ingedeeld in subgroepen en dat contact tussen deze
subgroepen wordt beperkt. Hier valt bijvoorbeeld onder: vaste klassenindelingen, subgroepjes in de klas
of koppels in de klas. Cohortering is een dringend advies.
Voordeel van cohortering
Wanneer een groep leerlingen binnen kan worden opgedeeld in subgroepjes waartussen 1,5 meter
afstand gehouden kan worden, hoeft bij een mogelijke besmetting op een school mogelijk niet de hele
klas in quarantaine, maar alleen de relevante subgroep (leerlingen en eventueel personeel). Dit is
uiteindelijk aan de GGD om te bepalen in een concreet geval. Bij cohortering is een accurate registratie
die voldoet aan de wet- en regelgeving van de AVG van subgroepen van groot belang. Scholen maken
zelf de afweging op welke manier dit georganiseerd wordt.
Mogelijkheden van cohortering
Het is vanzelfsprekend dat niet elke school en elke groep aan cohortering kan doen. Bij minder ruimte
is cohortering met minder afstand tussen de groepjes nog steeds nuttig bij het tegengaan van de
verspreiding, gebruik de ruimte zo efficiënt mogelijk. Het is niet noodzakelijk het aantal leerlingen per
klas vanwege ruimtegebrek te beperken.
In de onderbouw wordt cohortering niet als zinvol/mogelijk gezien.
Protocol bij besmetting COVID-19. Komende week zullen wij informatie met u delen over de stappen
die genomen moet worden bij een COVID-19 besmetting bij een kind of leerkracht.
Bewegingsonderwijs. Over hoe wij de gymlessen op een zo goede en veilige manier kunnen invullen
zijn we nog in overleg. Komende week zal er in ieder geval nog geen gym gegeven worden.
Schoolmaterialen. Maandag 8 februari moeten alle schoolmaterialen weer mee naar school. Wilt u
ervoor zorgen dat het materiaal (inclusief opgeladen chromebook en adapter) worden vervoerd in een
goede, stevige tas? De leerkrachten controleren de materialen maandag.
Ventilatie, warme kleding. Om de CO₂-waardes goed te houden in de klassen wordt er regelmatig
geventileerd. De komende tijd zal het buiten koud zijn, daarom is het verstandig om uw kind warme
kleding aan te doen of in ieder geval te zorgen dat uw kind bijvoorbeeld een sjaal heeft wanneer het te
fris wordt in een lokaal.
Het volgende SchoolnieuWS ontvangt u volgende week.
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