Jaargang 23 2019-2020

Beste ouder(s)/ verzorger(s),
Na weken onderwijs op afstand mogen vanaf 11 mei de kinderen, zij het onder strikte
voorwaarden, weer naar school. We verheugen ons er erg op om hen weer op school te kunnen
begroeten. We willen u in deze nieuwsbrief informeren hoe we het onderwijs vanaf deze week
t/m 5 juni gaan organiseren. Het plan dat we gemaakt hebben is conform de richtlijnen van het
RIVM en de PO-raad.
Allereerst deze week 6 t/m 8 mei.
De kinderen krijgen op woensdag bericht over het (t)huiswerk. Dit (t)huiswerk maken zij
donderdag en vrijdag. De kinderen krijgen dit digitaal aangeleverd. Er hoeft dus geen huiswerk
opgehaald te worden.
De leerkrachten gaan deze dagen de voorbereidingen treffen voor de periode van 11 mei t/m 5
juni. Zij zijn daarom voor de leerlingen niet beschikbaar voor het stellen van vragen via TEAMS.
De (t)huiswerkopdrachten zijn opdrachten waarvan mag worden verwacht dat de kinderen die
zelfstandig kunnen maken.
11 mei t/m 5 juni.
Het is de bedoeling dat alle kinderen de helft van de onderwijstijd fysiek naar school komen. De
overige tijd maken de kinderen opdrachten thuis.
De kinderen worden in twee cohorten ingedeeld, cohort A en cohort B.
We hebben de groepen vanaf groep 3 ingedeeld op leerjaar. Groep 1 en 2 is gesplitst in twee
groepen van gelijke aantal ( ouders krijgen via Parro bericht in welke groep hun kind zit).
Het is ons streven om broertjes en zusjes zoveel mogelijk op dezelfde dag les te laten krijgen.
Op een enkele uitzondering na is dit, door de indeling op leerjaar, gelukt.
Cohort A
Kleuters groep A
Groep 3
Groep 5
Groep 7

Cohort B
Kleuters groep B
Groep 4
Groep 6
Groep 8

Welk cohort krijgt op welke dag les?
We hebben een schema gemaakt tot en met 5 juni. Er vallen verschillende dagen uit vanwege
vakantiedagen. Met onderstaande verdeling gaat elk cohort 8 dagen naar school.
11 mei
Cohort A

12 mei
Cohort B

13 mei
Cohort A

14 mei
Cohort B

15 mei
Cohort A

18 mei
Cohort B

19 mei
Cohort A

20 mei
Cohort B

x
Hemelvaart

x
Vrij

25 mei
Cohort A

26 mei
Cohort B

27 mei
Cohort A

28 mei
Cohort B

29 mei
Cohort A

x
Pinksteren

x
Vrij

4 juni
Cohort A

5 juni
Cohort B

3 juni
Cohort B

Onderwijs op afstand
Op de dagen dat een groep geen fysiek onderwijs ontvangt, wordt er onderwijs op afstand
georganiseerd. De leerkrachten maken een weekplanning. Op de dagen dat de leerlingen thuis
zijn, werken zij zoveel mogelijk zelfstandig aan de opgegeven taken en werkpakketten. De
leerkracht staat immers voor de groep en is niet te bereiken voor hulp op afstand.
Wanneer krijgen de leerlingen onderwijs op afstand?
• Op de dagen dat de leerlingen niet op school zijn.
• Als er lesuitval is (fysiek) door ziekte van de leerkracht.
• Als de leerling ziek is (lichte klachten) kan de leerling zelfstandig werken.
De schooltijden
De schooltijden zijn van 8.30 uur tot 14.00 uur. Dit geldt voor alle dagen dus ook de woensdag
en de vrijdag.
De schooldeuren gaan open om 8.20 uur. Laat uw kinderen ook niet eerder naar school komen.
Ze mogen immers niet in een groep met elkaar staan wachten, zoals vaak gebeurde voor
schooltijd tot het hek open ging.
Volgens de richtlijnen van het RIVM en het protocol van de PO-raad moeten we onze
onderwijstijd zo inrichten dat de kinderen hele dagen onderwijs krijgen met zo min mogelijk
verplaatsingsbewegingen van leerlingen en ouders.
Om die reden is er voor gekozen om voor deze periode, een continurooster te hanteren.
De kinderen eten tussen de middag op school. Dit doen ze met hun eigen juf in hun eigen lokaal.
Halen en brengen van de kinderen
Brengen:
• De kinderen komen zelfstandig naar school als dat kan.
• Als kinderen worden gebracht door één ouder, dan kan dat tot het hek.
• Ouders komen niet op het schoolplein en niet in het gebouw.
• De ouders van de kleuters, brengen hun kind tot de voordeur van de kleuteringang. De juf
vangt hen daar op.
• Fietsen en stepjes van de kleuters worden voor de school bij het hek van het kleuterplein
neergezet.

•
•
•

•
•

Fietsen van de kinderen van groep 3 en 4 worden links van de hoofdingang gezet in het
daarvoor getekende vak.
Groep 5 t/m 8 plaatst zijn fiets in het fietsenhok.
Bij het afzetten van de kinderen houden ouders 1,5 meter afstand tot andere ouders die
hun kind komen brengen.
Groep 3-4
komt via de hoofdingang.
Groep 5 t/m 8 gaat via het schoolplein naar binnen.

Ophalen:
• Bij het ophalen houden ouders 1,5 meter afstand van elkaar.
• Ouders wachten voor de school bij het hek of op het trottoir op hun kind(eren).
• Ouders gaan direct bij het uitgaan van de school met hun kinderen naar huis om
contacten zoveel mogelijk te beperken.
Afspraken voor leerlingen bij binnenkomst
Groep 1-2
Je neemt bij de voordeur van de kleuteringang afscheid van papa of mama, de juf wacht op je in
de hal.
Je loopt rustig naar binnen naar je eigen klas.
Je hangt je jas en tas op aan de kapstok.
Het eten en drinken laat je in de tas zitten. ( s.v.p. naam op beker en brooddoos)
Bij binnenkomst was je je handen ( wordt tussendoor ook gedaan na buitenspel en bij eten en
drinken).
Ook voor het naar huis gaan, was je je handen.
Groep 3 t/m 8
Je loopt rustig naar binnen.
Je hangt je jas over je stoel
Je tas zet je onder je tafel.
Zorg dat je je schriften en werkboeken bij je hebt.
Bij binnenkomst was je je handen ( wordt tussendoor ook gedaan na buitenspel en bij eten en
drinken).
Ook voor het naar huis gaan, was je je handen.
De kinderen eten op school
De kinderen eten met de leerkracht op school. U geeft dus een tussendoortje mee naar school,
maar ook een lunchpakket! Dit betekent dus ook twee drinkbekers. Voorzie dit lunchpakket
eventueel van een koelelement en zet naam op bekers en brooddoos.
Welke
•
•
•
•
•

afspraken maken wij over het eten en drinken
Iedereen moet goed zijn handen wassen voor het bereiden en eten van fruit/lunch.
Kinderen mogen geen voedsel delen.
Er worden geen traktaties mee naar school genomen. Verjaardagen worden helaas niet op
school gevierd.
Leerlingen moeten ook tijdens het eten van fruit/lunch apart zitten, aan hun eigen tafel.
Leerlingen nemen een theedoek mee voor op hun eigen tafel bij wijze van tafelkleed.
Na de lunch kloppen we dit kleedje uit.

Gaan we naar de gymnastiek?
De gymzaal blijft de komende weken gesloten. Er wordt dus geen bewegingsonderwijs gegeven.
Wel gaan we lekker veel naar buiten. Elke groep afzonderlijk van de andere groep
Contact met de leerkracht?
De ouders mogen helaas niet de school inkomen. Communicatie met de leerkracht vindt plaats via
de mail, telefoon, Parro of eventueel (in overleg) via videobellen.
Noodopvang
Indien er opvang nodig is op de dagen dat een leerling niet ingeroosterd staat, wordt dit
minimaal 1 dag van tevoren aangevraagd via email: goedepolder@primas-scholengroep.nl. Alleen
ouders die in de vitale sector werken, kunnen gebruik maken van de noodopvang.
Hygiëne
Uiteraard wordt er extra schoongemaakt tussendoor en na schooltijd.
Kinderen gebruiken hun eigen schrijfmateriaal enz.
In groep 1-2 worden de verkleedkleren niet gebruikt. Er wordt gespeeld met een beperkt aantal
materialen die regelmatig worden schoongemaakt.
Zieke leerlingen?
Leerlingen mogen niet naar school als er sprake is van symptomen van het coronavirus. Zelfs met
milde symptomen zoals een verkoudheid moet de leerling thuisblijven totdat hij of zij 24 uur
klachtenvrij is. Als één of meerdere gezinsleden ernstige klachten (koorts of benauwdheid)
heeft (gehad), dan dienen alle gezinsleden binnen te blijven tot iedereen in huis 24 uur lang vrij
is van milde klachten (neusverkoudheid, loopneus, keelpijn, lichte hoest, koorts of benauwdheid).
In dat geval mogen kinderen met milde klachten niet naar school komen. Bij lichte klachten
werken de kinderen thuis (zelfstandig) aan hun taken. Is een kind ziek dan meldt een ouder dat
telefonisch 0118-596099 of via de mail: goedepolder@primas-scholengroep.nl
Bijzondere activiteiten
Zoals u zult begrijpen zullen alle bijzondere activiteiten, bibliotheek op school en
studiemiddagen komen te vervallen.
Vriendelijke groeten,
Theuny Hoekstra-Flikweert

