Beste ouders,
Zoals bekend gaan de scholen op maandag 8 februari open. Door middel van deze (lange)
brief informeren we u over de manier waarop we dit op onze school vormgeven. Leest u
deze brief a.u.b. aandachtig door. Samen zorgen we er dan voor dat alles gladjes kan
verlopen.
In het kort komen de volgende onderwerpen aan de orde:
- onderwijs vanaf maandag 8 februari - met continurooster
- noodopvang ?
- terugbrengactie chromebooks
- afspraken over halen en brengen
- extra maatregelen onder schooltijd
- welke kinderen mogen niet naar school ?
- wat als een kind of leerkracht besmet is ?
Wat spreken we met elkaar af vanaf 8 februari ?
Alle kinderen zijn a.s. maandag weer welkom op school!
Om het halen en brengen van kinderen te beperken, is besloten om opnieuw over te
schakelen op een continurooster zoals we dat ook na de eerste lockdown hanteerden.
Dat betekent dat de lessen om 8.30 uur beginnen en eindigen om 14.00 uur (op
woensdag om 12.00 uur).
Dat geldt ook voor de kleuters behalve op vrijdag. De kleuters kunnen dan al om 12.00
uur opgehaald worden.
Bovenstaande betekent dus dat de kinderen op school eten. Ook nu geldt het verzoek om
de lunchpakketjes zo samen te stellen dat kinderen zelfstandig kunnen eten en drinken.
Als de kinderen op school zijn, leggen we de eerste dagen het accent op:
- het welbevinden van de kinderen: hoe hebben ze de afgelopen periode beleefd,
zitten ze lekker in hun “vel “. We laten ze hun verhaal doen en bieden een
luisterend oor.
- het in beeld brengen van eventuele achterstanden op de vakken technisch en
begrijpend lezen, spelling en rekenen en deze inhalen/herstellen. Daarnaast
bieden we ook nieuwe leerstof aan op de hoofdvakken.

- momenten van ontspanning.
- het genieten van het samen op school zijn.
- bij de kleuters pikken we het normale programma op.
Noodopvang?
Opvang is alleen mogelijk voor kinderen met ouders in cruciale beroepen. Deze wordt
verzorgd op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 14.00 tot 15.15 uur in school door
medewerkers van Kibeo. Aanmelden kan via de mail bij meester Albert.
(a.tonissen@sopogo.nl) De kinderen die gebruik maken van het Kinderpaleis worden om
14.00 uur opgehaald door de medewerkers van het Kinderpaleis.
Terugbrengactie chromebooks.
Inmiddels heeft u bericht gekregen van de leerkracht dat de chromebooks vrijdagmiddag
ingeleverd moeten worden. (groep 1 t/m 4 tussen 13.00 en 14.00 uur; groep 5 t/m 8 tussen
14.00 en 15.00 uur).
Let op: de middagmeets vervallen hiermee en alleen kinderen in de noodopvang vanwege
een cruciaal beroep worden opgevangen.
Omdat we a.s. maandag de chromebooks op school gewoon gaan gebruiken, spreken we
met elkaar het volgende af:
- alle chromebooks moeten voordat ze naar school komen, volledig opgeladen zijn.
- de kinderen nemen hun chromebook mét oplader in een stevige tas mee naar
school.
- In de klas wordt een controle uitgevoerd op eventuele beschadigingen.
Afspraken over halen en brengen.
- Het is voor ouders verboden om de school en het schoolplein te betreden. Moet u
toch wat af willen geven, kan dat bij de hoofdingang van de school.
- We gaan ervan uit dat de kinderen zoveel mogelijk zelfstandig naar school komen
(het liefst lopend). De jongere kinderen kunnen naar school gebracht worden door
één ouder of begeleider.
- De hekken en deuren van de school zijn vanaf 8 uur open.
- In de manier van binnenkomen en de school verlaten verandert er voor de kinderen
niets: de kleuters gaan via de serredeur, groep 3 via hun eigen ingang, groep 4 en 5
via de ingang aan de Molenlaan en groep 6 t/m 8 via de gebruikelijke ingang.
Hygiëneregels en andere afspraken onder schooltijd.
- De al op school geldende hygiënemaatregelen blijven van kracht.
- Mocht een kind ziek worden of in het geval dat de leerkracht een vermoeden heeft
dat het kind koorts heeft, wordt contact opgenomen met de ouder. U wordt dan
gevraagd uw kind direct op te halen bij de hoofdingang van de school.
- Kinderen die jarig zijn, mogen wel trakteren. Zorgt u voor verpakte traktaties ?
- Voorlopig schrappen we de lessen godsdienstonderwijs en HVO. Ook alle
gastlessen, buitenschoolse activiteiten en activiteiten waarbij ouders zijn betrokken
komen te vervallen. Dit geldt ook voor de gymlessen in de gymzaal.

-

Het RIVM heeft advies gegeven voor mondkapjes in groep 7 en 8. Zij mogen een
mondkapje meenemen. Het is niet verplicht.

Welke kinderen mogen/komen niet naar school ?
Bij deze beslissing past ook onze school de adviezen en richtlijnen van het RIVM toe.
Specifiek zijn er de volgende maatregelen van kracht:
- Leerlingen met corona gerelateerde klachten blijven thuis.
- Leerlingen met klachten worden zo mogelijk getest door de GGD met toestemming
van de ouder(s),
Mocht u om een andere reden besluiten om uw kind niet naar school te laten gaan
(coronaklachten, risicogroep of een andere reden), neem dan contact op met de
leerkracht of met meester Albert (a.tonissen@sopogo.nl)
Een leerling of leerkracht is besmet. Wat dan ?
Volgens de aangescherpte regels geldt bij een besmetting binnen de schoolmuren het
volgende:
Als er in een groep een besmetting is geconstateerd, gaat de hele groep met de
leerkracht(en) 5 dagen in quarantaine. We schakelen dan zo snel mogelijk over op onderwijs
op afstand. Na afloop van deze 5 dagen, adviseren wij uw kind te laten testen. Bij een
negatieve uitslag is uw kind weer welkom op school. Mocht u uw kind niet laten testen, wordt
de quarantaineperiode verlengd tot 10 dagen.
Voor vragen kunt u terecht bij bij meester Albert. (Graag via de mail of telefonisch).
Tot slot: We zijn blij dat we alle kinderen weer op school mogen ontvangen en staan te
popelen om weer te beginnen. We hebben de kinderen echt gemist.
Ze zijn meer dan welkom !
met een vriendelijke groet, namens het team van de van Gent,
Albert

