Beste ouder(s), verzorger(s),

Maandag mogen de basisscholen in het hele land weer open. Voor de meeste kinderen, ouders en
leerkrachten is dit fantastisch en er zijn ook zorgen. We zijn “de wijkschool in de Veldmaat met oog
voor iedereen” en vinden het daarom belangrijk in gesprek te blijven. Mochten er maatregelen of
adviezen zijn waar u zich niet in kan vinden, bedenk dan dat de overheid ze niet voor niets geeft. De
gezondheid van iedereen blijft voorop staan.
We zullen in alle groepen aandacht besteden aan de “zilveren weken”. Dit is een vervolg op de
“gouden weken” waar we elk schooljaar mee starten. We zullen op verschillende manieren extra
aandacht besteden aan de sfeer en dynamiek in de groep.
De medio-toetsen van CITO die we altijd afnemen in groep 3-8 in januari, nemen we dit jaar in maart
af. Het streven is om op 1 april het rapport mee te geven. In de week van 6-10 april zullen dan de
oudergesprekken plaatsvinden voor groep 1 t/m 7. De adviesgesprekken voor groep 8 zijn
binnenkort al.
Het protocol (waar we zo lang op hebben gewacht) zetten we z.s.m. op de website. Hieronder al vast
wat uitwerkingen. Wilt u dit doornemen met uw kind voor aanstaande maandag?
Bubbel:
Omdat onze ruimte op school en in de klassen beperkt is, gaan we niet werken in koppels en vaste
groepjes. Wel zijn de kinderen gedurende de dag alleen in en bij hun eigen groep. Dit geldt ook voor
de pauzes. We hebben gespreide pauzes en de leerkracht is in de kleine pauze bij de groep. In de
grote pauzes zetten we onze vrijwillige pleinwachten extra in, zodat leerkrachten wel even pauze
kunnen houden. Er vinden geen groepsoverstijgende activiteiten plaats.
Begin- en eindtijden:
Het is de bedoeling dat de contactmomenten en reisbewegingen zoveel mogelijk beperkt worden.
Daarom vragen we de kinderen om, indien mogelijk, zelfstandig naar school te komen. Tussen 8.15
en 8.30 uur komen alle kinderen naar school. Zij lopen zelf meteen naar binnen, naar hun eigen klas.
Net als in het najaar blijven de ouders en verzorgers buiten het plein. De leerkrachten van groep 1-2
staan bij de buitendeur de kinderen op te wachten. De andere leerkrachten staan in hun lokaal.
De jassen mogen aan de kapstok en groep 1-2 legt de bekers en trommels in de bakken. De andere
kinderen nemen hun tassen mee de klas in.
Aan het einde van de dag gaan de kinderen gespreid naar buiten:
Groep 1-4 om 14.05 uur (woensdag 13.35 uur) groep 1-2 vanaf het kleine plein.
Groep 5-8 om 14.15 uur (woensdag 13.45 uur)

Brengen en halen onder schooltijd:
Mocht uw kind ergens naar toe moeten onder schooltijd (bijv. dokter of logopedie), wilt u dit dan via
de mail aan de leerkracht laten weten? Wacht buiten op uw kind en laat uw kind ook weer
zelfstandig naar binnen gaan.
Gym:
Het lijkt erop dat we gewoon gymlessen mogen verzorgen. De gymspullen mogen dus mee naar
school.
Mondkapjes:
De leerlingen in groep 7 en 8 mogen in de gang een mondkapje dragen. Als ze op hun plek zitten in
de klas, gaat deze af.
Trakteren:
Als kinderen willen trakteren dan kan dit. We willen u vragen traktaties per stuk te verpakken en
mee te geven naar school.
De koelkasten en tostiapparaten gebruiken we voorlopig niet.
Externen:
Voorlopig zijn op onze school alleen onderwijzend personeel en onderwijsondersteunend personeel
aanwezig. De interne begeleider en directeur werken ook zoveel mogelijk vanuit huis. Leerkrachten
gaan na schooltijd z.s.m. huiswaarts. Logopedie, fysiotherapie en ambulante begeleiders kunnen
helaas in ieder geval tot de voorjaarsvakantie niet begeleiden op school. We hebben hen daar
ondertussen van op de hoogte gesteld.
Ventilatie en kleding:
Doordat wij ramen openzetten, zorgen we voor voldoende ventilatie in de lokalen. De temperatuur
kan daardoor wel lager zijn dan normaal, ondanks dat we de stooktemperatuur hebben opgehoogd.
Het is verstandig uw kind meerdere laagjes kleding aan te laten trekken. Veel kinderen zullen
mutsen, shawls en handschoenen aan doen de komende week. Voorzie ze van namen, zodat ze
terug te vinden zijn. Elk jaar blijven in de winterperiode veel kledingstukken liggen op school.
Devices:
We willen u vragen de geleende laptops en IPads weer mee te geven naar school aanstaande
maandag. De kinderen kunnen deze meenemen naar hun klas en daar worden ze opgehaald en
afgemeld. Alle overige materialen van school moeten uiteraard maandag weer mee.
Verkouden en/ of ziek:
We willen u met klem vragen uw kind thuis te houden, als hij of zij ziekteverschijnselen heeft. Laat
ook kinderen die verkouden zijn thuis (en eventueel testen). Het risico op besmetting willen we
graag zo laag mogelijk houden.
Carnaval:
De collega's in de commissie hebben overleg gehad met de andere teamleden en de conclusie is dat
we komende vrijdag in alle groepen aandacht besteden aan carnaval. Hoe het er uit ziet, ligt aan de

invulling van de leerkracht (in samenspraak met de groep). Gezien de maatregel kunnen we dus
geen carnaval vieren met de hele school. Meer informatie volgt vanuit de leerkrachten.

Langs deze weg wil ik alle ouders bedanken voor hun begrip, inzet en waardering de afgelopen
periode. Ook de heropening zal nog het nodige van u en uw kind vragen. Daarnaast wil ik het
team bedanken voor hun flexibiliteit en tomeloze inzet de afgelopen weken. We hopen er nog een
fijn, leerzaam en leuk schooljaar van te maken samen!

Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze informatie, neem dan contact op met mij.
Vandaag ben ik de hele dag per mail bereikbaar. M.vanderheide@keender.nl
Met vriendelijke groet, mede namens het team St.-Bonifatius,
Miriam van der Heide

