7 mei 2020

Beste ouder(s) en verzorger(s),
Het is zover: na 8 weken onderwijs aan huis mogen de scholen weer open en kunnen de kinderen
weer naar school. We zijn heel blij dat dit weer kan en dat afgelopen week nog meer versoepeling
van de maatregelen zijn aangekondigd. De coronamaatregelen vragen wel een bepaalde aanpak en
we hebben op basis van de richtlijnen van de PO-raad en het RIVM een protocol gemaakt voor onze
school. Dit protocol plaatsen we een dezer dagen op de website. Ook hebben we op bepaalde
punten (bijv. pauzes, onderwijsaanbod en doelen komende periode, schoonmaak en hygiëne)
duidelijke afspraken gemaakt met het hele team. Deze hebben we samen met het protocol
gisteravond nog eens goed met elkaar doorgenomen.
Kort samengevat hebben we wat belangrijke regels en deze delen we in deze brief met u. Voor heel
veel zaken die we tegen zullen komen en die niet uitgewerkt zijn in deze brief, hopen we dat u
meedenkt in het belang van alle kinderen, ouders en personeel op onze school. We doen dit namelijk
nog steeds samen. Een protocol en richtlijnen zijn essentieel en toch zullen we zo nu en dan
bijvoorbeeld in het belang van het welbevinden van uw kind andere keuzes maken. Het moet voor
iedereen namelijk wel werkbaar blijven.

We willen u vragen om de belangrijkste regels alvast met uw kind(eren) te bespreken, zodat ze op de
hoogte zijn als ze weer op school komen.

Kinderen in de school, ouders buiten de school
Ouders mogen voorlopig niet op het schoolplein en niet in de school komen. We volgen hiermee de
richtlijnen van het RIVM.
Ontvangst en vertrek.
We vragen de kinderen zoveel mogelijk lopend of eventueel met de fiets naar school te komen. Moet
u uw kind toch brengen met de auto, parkeer de auto dan niet te dicht bij school. Zo is het voor alle
kinderen het meest veilig. Bij aankomst direct naar de verzamelplek voor je groep (zie foto’s) Hier
staat de leerkracht vanaf 8.20 uur de kinderen op te wachten. De leerkracht neemt de kinderen mee
naar binnen. Ouders nemen afscheid bij het hek, komen dus niet op het schoolplein. De leerkracht is
er vanaf dat moment voor de kinderen. Belangrijke informatie graag van tevoren mailen of
telefonisch doorgeven.

De verzamelplekken:

Groep 1-2 op het plein bij de bomen

Groep 3-4 onder de eik bij de tegels met nummers 3 en 4

Groep 5 bij de middelste deur, groep 6 voor de ingang,
groep 7 voor groep 8 op het plein en
groep 8 om de hoek bij groep 8 net buiten het hek.

De kinderen nemen hun jas en tas mee naar de klas. We maken voorlopig geen gebruik van de
koelkasten en tosti-ijzers. Graag wel theedoeken/placemats meegeven. In de onderbouw heeft
pakjes drinken voorlopig de voorkeur boven drinkbekers. Graag gesneden en geschild fruit
meegeven, dat klaar is om op te eten. De pauzes zijn op andere tijden en de leerkracht blijft bij de
groep.
De kinderen van groep 1, 2 en 3 gaan vanaf de rode lijn naar degene die hen ophaalt. Ook graag
wachten buiten het plein, op een zichtbare plek. Denk ook aan de anderhalve meter afstand met de
andere wachtende ouders/ verzorgers. De kinderen van groep 4 t/m 8 kunnen grotendeels
zelfstandig naar huis, of spreek met hen af waar u het kind opwacht. Gelieve niet te blijven hangen
op het schoolplein en direct huiswaarts.
Hygiëne en schoonmaak
We laten de kinderen heel regelmatig goed hun handen wassen. Volgens de GGD is dit heel
belangrijk om verspreiding van het virus te voorkomen. We wassen altijd de handen met water en
zeep en gebruiken papieren handdoekjes. Handen wassen doen we na toiletgebruik, neus snuiten,
buiten spelen en voor het eten.
We desinfecteren meerdere malen per dag bepaalde voorwerpen die door meerdere mensen
regelmatig worden aangeraakt zoals deurklinken, schakelaars, kranen en wasbakken.
Kinderen en medewerkers met klachten blijven thuis
Kinderen met verkoudheidsklachten en/ of koorts blijven thuis. Als we denken dat uw kind ziek is,
omdat hij of zij een zieke indruk maakt, nemen we contact op en vragen we u uw kind zo spoedig
mogelijk op te halen. Willen jullie ons laten weten wie het kind kan ophalen, als dit nog niet bekend
is bij de leerkracht?
Gym
De komende weken gymmen we buiten. Laat uw kind makkelijke kleding en schoenen aantrekken,
zodat er buiten bewogen en gespeeld kan worden.
Luizencontrole
Er vindt voorlopig geen luizencontrole plaats. Controleer uw eigen kind(eren) zorgvuldig en
regelmatig op de eventuele aanwezigheid van luizen/ neten.
Trakteren
Veel kinderen zijn de afgelopen periode jarig geweest. In overleg met de leerkracht kunnen de
verjaardagen in de klas gevierd worden. De traktaties moeten voor schooltijd meegegeven worden
en kunnen dus niet onder schooltijd worden gebracht. We laten de kinderen voor het uitdelen van de
traktaties de handen wassen. Het lijkt ons goed, dat de aanwezige kinderen een traktatie ontvangen
en anders graag een makkelijk houdbare traktatie meegeven (dus geen ijs i.v.m. de beperkte ruimte
in onze diepvries)
Uitgeleende IPads, laptops en boeken
De uitgeleende boeken zien we graag maandag of dinsdag weer terug op school. Lianne kan dan
afkruisen wat ingeleverd is. De bibliotheek gaat weer open, dus daar kunnen weer boeken geleend
worden. Geleende IPads en laptops mogen de komende weken nog thuis gebruikt worden. Als we
weer volledig naar school gaan, ontvangen we ze graag terug.

Opvang vitale beroepen
Op dit moment is er opvang aangevraagd door enkele ouders voor de maandag, woensdag en
donderdag. Het lijkt er op, dat we dit intern kunnen oplossen. We gebruiken hiervoor de ruimte
naast de gymzaal (van de BSO) Als de vraag groter wordt, moeten we in gesprek met de gemeente.
We verzoeken ouders vriendelijk om eerst goed alle opvangmogelijkheden te bekijken, alvorens
contact op te nemen met Miriam. Tot 24 uur voor de opvang kunt u uw kind aanmelden, door een
mail te sturen naar m.vanderheide@keender.nl
Heb je nog vragen?
Mocht je nog vragen hebben, dan kun je contact opnemen (bellen of mailen) met de leerkracht of
met Miriam.

