4 februari 2021
Beste ouders/verzorgers,
De periode van het thuis onderwijs geven, is vanaf volgende week weer ten einde. Wij hebben gemerkt dat het
fijn is dat we dit samen met u hebben kunnen doen. Bedankt daarvoor.

De leerkrachten werden pas verrast door de kinderen met een boeket bloemen. Dank voor deze attentie.
Op maandag 8 februari gaan wij weer starten met het onderwijs op school. Om dit fijn en veilig te laten verlopen
is een aantal richtlijnen vanuit de overheid opgesteld en ook zijn er zaken waar wij als school/bestuur nog eigen
keuzes in mogen maken. In de media worden de adviezen en de daadwerkelijke wettelijk verplichtingen regelmatig met elkaar verward.
In deze Digimant willen wij u vertellen hoe een aantal belangrijke zaken tot aan in ieder geval de voorjaarsvakantie geregeld zijn.

Kleuters
•

Ouders en kinderen van groep 1 en 2 komen zoveel mogelijk lopend of op de fiets naar school. Uw zoon of
dochter kan naar binnen gaan waar de juf de kinderen opvangt.

•

U kunt uw fiets in de groenstrook parkeren. Mocht u dit niet willen, dan vragen wij u om de fiets achter te
laten op de stoep langs de dierenweide. Wilt u daarbij wel rekening houden dat voetgangers kunnen passeren. Wij vragen u om u aan het eenrichtingsverkeer te houden en dus een rondje te lopen. Vervolgens
kunt u via de nieuwe wijk het fietspad weer op.

•

Ouders van de kleuters verlaten het schoolplein via de schommels naar de uitgang (opening in de heg).
Wilt u het plein direct verlaten en niet voor de ramen blijven zwaaien?

•

De kinderen mogen binnenkomen tussen 8.15 uur en 8.25 uur. Uw kind wast in de klas meteen de handen
en gaat naar de eigen plaats. Om 8.30 uur willen wij de lessen starten en wij verwachten alle kinderen op
tijd.

•

We laten de kleuters vanwege de ruimte en de leeftijd op het plein iets eerder ophalen volgens het onderstaande schema:

Ma, di, do

1/2a
15.05 uur

1/2b
15.10 uur

2/3
15.15 uur

Woe

12.20 uur

12.25 uur

12.30 uur

Vrij

11.50 uur

11.55 uur

12.00 uur

•

De leerkracht brengt de kinderen naar het plein. Wanneer u hier staat, vragen wij u ook hier de anderhalve meter afstand aan te houden. Uw fiets staat wederom op de groenstrook of op de stoep bij de dierenweide. Als uw kind een fiets bij zich heeft, is het prettig dat u die reeds gepakt heeft en direct klaar bent
voor vertrek. Ook nu loopt u met uw kind langs de schommels en vertrekt door de nieuwe opening in heg
en hek.

Groep 3 t/m 8
•

De kinderen zijn welkom tussen 8.20 uur en 8.30 uur en komen zo veel mogelijk zelfstandig naar school. U
loopt niet mee op het plein. De kinderen zetten de fiets op de bekende plek en lopen meteen, via de
hoofdingang, door naar het lokaal. Zij nemen de jassen en tassen mee het lokaal in. Daar wassen ze direct
hun handen.

•

De kinderen van groep 3 t/m 8 worden aan het einde van de schooldag door de juf naar buiten gebracht

en gaan daarna direct naar huis. De kinderen van de groepen 3 en 5 komen via Het Achterhof naar buiten.
•

Als u uw zoon of dochter komt ophalen, kunt u wachten in de buurt van het grasveld op anderhalve meter
afstand van elkaar.

Overblijven
•

Wij vragen u uw kinderen zoveel mogelijk thuis te laten lunchen. Dit is omdat wij geen gemengde groepen
kunnen maken tijdens de overblijf. Wij kiezen ervoor om niet meer externen binnen de school te laten
dan strikt noodzakelijk. Dus ook geen overblijfkrachten.

•

De nood-overblijf is écht alleen toegankelijk voor kinderen van ouders met een cruciaal beroep die geen
andere opvang kunnen regelen. Als u gebruik moet maken van deze nood-overblijf, kunt u dit aanvragen

door een mail te sturen naar m.groot@wijdevenen.nl én i.uijttewaal@wijdevenen.nl. Wij vragen echt uw
medewerking hierin.

Ziek zijn of ziek worden
•

•

Indien uw zoon of dochter één van de volgende klachten heeft, blijft het thuis:


Neusverkouden;



Hoesten;



Moeilijk ademen/benauwdheid;



Plotseling verlies van reuk of smaak;



Koorts boven de 38 graden.

Conform de richtlijnen vragen wij u dan om zo snel mogelijk te laten testen. Totdat de uitslag bekend is,
blijft uw kind thuis.

•

Blijf ook thuis als een gezinslid: besmet is met Corona, last heeft van moeilijk ademen, benauwdheid en/of
koorts. Als uw kind in contact is geweest met iemand die positief getest is, vragen wij u de GGD te bellen
voor advies.

•

Wanneer een leerling op school ziek of verkouden wordt, nemen wij telefonisch contact met u op en vragen wij u om uw zoon of dochter direct op te halen.

•

Indien een leerkracht ziek wordt, kunnen wij geen beroep doen op de vervangingspool omdat nu al duidelijk is dat er geen invallers beschikbaar zijn voor kortdurende vervanging. Wij proberen dit uiteraard intern
op te vangen.

Mocht dit in het uiterste geval niet lukken dan kan het zijn dat een groep niet naar school kan. Wij informeren u daar zo vroeg mogelijk over, maar het kan voorkomen dat dit pas ’s morgens voor schooltijd is.

Quarantaine
•

Binnen onze groepen is het niet mogelijk om alle kinderen 1,5 meter afstand te laten houden van elkaar.
Wanneer wij binnen de klas te maken krijgen met een leerling of leerkracht die besmet is, moet de gehele
klas vijf dagen in quarantaine. In dit geval gaan wij over op thuisonderwijs zoals u dat eerder van ons gewend was.

•

Na vijf dagen is het mogelijk om uw kind te laten testen bij de GGD. Wanneer u ervoor kiest om niet te laten testen, betekent dit dat uw kind nóg vijf dagen in quarantaine blijft.

•

Bij een negatieve testuitslag, mag de leerling weer naar school.

Algemeen
•

Het team houdt, zoals altijd, anderhalve meter afstand tot elkaar.

•

Binnen de school werken wij met de leerlingen zoveel mogelijk in vaste groepen. Dit betekent dat we tijdelijk niet werken met maatjes, tutoren e.d. In de klas gebeurt dit in kleine, vaste groepjes.

•

Wij zullen de school gedurende de dag voldoende ventileren. Tevens is ons ventilatiesysteem gecheckt en
veilig bevonden.

•

Helaas is het qua ruimte zo dat wij ouders nog niet toelaten in de school.

•

In overleg met de leerkracht mag uw zoon of dochter weer trakteren op de verjaardag. Traktaties moeten
wel voorverpakt zijn in de fabriek.

•

We kiezen ervoor om voorlopig niet te gymmen omdat afstand houden tijdens een gymles eigenlijk niet
mogelijk is. Wij proberen wij, waar mogelijk, gymactiviteiten op het plein aan te bieden.

•

Het dragen van mondkapjes voor leerlingen van groep 7 en 8 is niet verplicht. Wij vinden het niet noodzakelijk omdat de leerlingen gespreid naar binnen en buiten gaan en direct de klas in gaan. Mocht u of uw
kind het prettig vinden om een mondkapje te dragen dan is dit uiteraard mogelijk.

•

De komende twee weken nemen wij de tijd om het onderwijs in de klas weer op te starten. Na de voorjaarsvakantie starten wij met het afnemen van de Citotoetsen voor de groepen 3 t/m 7.

•

Op 19 maart krijgen de kinderen hun portfolio mee naar huis. Daarna vinden er (online) oudergesprekken
plaats. Volgende week ontvangt uw kind een formulier mee naar huis over het thuisonderwijs. Wilt u dit
samen met uw zoon of dochter invullen. Wij willen dit toevoegen aan het portfolio.

•

Wilt u het chromebook en alle andere leermiddelen weer mee naar school geven?

Ik merk dat het mij en ons team raakt dat er veel geschreven wordt over de “cognitieve achterstanden” die de

kinderen mogelijk zouden hebben. Natuurlijk hebben onze kinderen een achterstand. Een achterstand in onverwachtse knuffels, uit de hand gelopen speelafspraken, eindeloze logeerpartijtjes, niet geplande feestjes, onverwachtse bezoekjes... Een achterstand in contact met de meesters en juffen en de kinderen in de klas. Daar moeten we tijd voor maken in ons hart en onze agenda. Natuurlijk geven wij onderwijs in rekenen en taal, maar ook
in de verbinding met elkaar en ruimte om je gevoel te uiten. Wij vinden het ook een spannende tijd, maar zetten
ons de komende tijd in met heel ons onderwijshart voor al deze zaken, uw kinderen!
Met vriendelijke groet,
Marion Groot

