Beste ouders,
Op maandag 8 juni gaan de scholen weer open. We kijken er naar uit om alle kinderen
weer samen in de klas te hebben. Tegelijkertijd is het ook behoorlijk spannend. Vanuit de
overheid zijn er nieuwe voorschriften en richtlijnen waar we ons de komende periode aan
moeten houden. Aan ons allemaal (kinderen, ouders en leerkrachten) de taak om de
komende periode zo plezierig mogelijk voor elkaar te houden.
Hieronder vindt u puntsgewijs:

Wat spreken we met elkaar af vanaf 8 juni ?
1,5 meter-regel voor leerkrachten en ouders.
Schoolgaande kinderen hoeven zich niet aan de 1,5 meter te houden. Voor leerkrachten
geldt dit wel (t.o.v. de kinderen, ouders en hun collega’s). In de groepen kan dat, zeker nu
de klassen weer vol zitten, lastig zijn, maar we doen ons best om ook daar de 1,5 meter
regel in acht te nemen. Ook ouders dienen zich bij het halen en brengen aan deze regel te
houden.
We gaan ervan uit dat iedereen hierin zijn/haar eigen verantwoordelijkheid neemt !
Hygiënemaatregelen en schoonmaak.
De regels en afspraken die nu gelden blijven van kracht t.a.v. van handen wassen,
looproutes in de school, extra schoonmaak door webego enz.
Voortzetting continurooster.
Om het halen en brengen van kinderen te beperken, is besloten om het rooster zoals we dat
nu hanteren tot aan de zomervakantie voort te zetten. 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.

Reguliere opvang.
De noodopvang vervalt m.i.v. 8 juni. Ouders in cruciale beroepen dienen zelf de eventuele
opvang te verzorgen. De opvang staat alleen open voor kinderen die vanaf 15.15 uur
naar de BSO gaan. Vanaf 8 juni worden deze opgevangen in één groep o.l.v. een of twee
leerkrachten.
Aanmelden voor de opvang kan via een mailtje naar Mieke (m.debeer@sopogo.nl).
Halen en brengen.

De regel dat het niet toegestaan is dat de ouders op het plein of in de school
blijft bestaan. Omdat er nu dagelijks ruim 300 kinderen naar school komen, is het nodig

om het halen en brengen op een andere manier te organiseren. Hieronder kunt u de nieuwe
afspraken lezen:
-

-

-

-

Voor de kleutergroepen van juf Lia en juf Willie/Lianne verandert er niets. Zij
komen de klas binnen en verlaten de klas via de groene serre-deur van hun lokaal
aan de kant van het fietsenplein. U kunt uw kleuter tot aan de deur begeleiden met
inachtneming van de 1,5 meter regel. Uw kleuter wordt (met jas en tas) ontvangen in
de klas. De juf neemt het daarna over (ophangen van jasjes e.d.)
De kleuterklas van juf Yvonne gaat via de kleuteringang van het plein naar
binnen. De juf is aanwezig op het plein en neemt uw kleuter van u over. Let op.
U mag het plein via de ingang aan de Groene Zoom betreden tot aan de
banken. Vanaf daar stuurt u uw kind naar de juf. Bij het ophalen geldt hetzelfde.
De juf brengt uw kleuter tot aan de bank. Zorgt u dat u bij het halen en brengen
ook de 1,5 meter in acht neemt ?
Om te grote drukte op het plein te voorkomen, maken de kinderen van de
groepen 3 en 4 vanaf 8 juni gebruik van de in- en uitgang via de oude
kibeo-ingang. Dit is het hek naast het aan de schoolgrenzende woonhuis aan
de Ringstraat. Met de kinderen zullen we hun nieuwe looproute eind deze week
oefenen.
De kinderen van de groepen 5 t/m 8 gebruiken dezelfde plein- en schoolingang
die ze de laatste weken gewend zijn.

Fietsenplein.
De kinderen komen zoveel mogelijk lopend naar school. Het fietsenplein wordt, in verband
met de kleuteringang via het plein, verkleind waardoor er minder plaats is voor fietsen.
De fietsen van de groepen 3 en 4 en de kleuters krijgen een eigen plaats bij de heg bij
het laatste kleuterlokaal.
Trakteren ?
De maatregel om niet te trakteren blijft bestaan. Wel zorgen we er natuurlijk voor dat de
jarige flink in het zonnetje wordt gezet.
Gymlessen ?
Over het al dan niet geven van gymlessen komt komende week duidelijkheid.

Wel geven we deze week alle gymspullen mee naar huis om te laten wassen. Daarna
mogen ze weer mee naar school.
Welke kinderen en leerkrachten mogen/komen niet naar school ?
Bij deze beslissing past ook onze school de adviezen en richtlijnen van het RIVM toe.
Zoals het er nu uitziet zijn alle leerkrachten in staat om hun groep te begeleiden.
Oudergesprekken ?
Hoewel het voor ouders niet toegestaan is in de school te komen, kan het zijn dat het echt
nodig is dat de leerkracht in gesprek gaat met de ouders van de leerlingen. In zo’n geval zal
de leerkracht met u contact leggen over de manier waarop dit “veilig” geregeld kan worden.
Chromebooks ?
Nu alle kinderen weer naar school komen, moeten alle uitgeleende chromebooks weer
teruggebracht worden. Om alles te controleren en schoon te maken, gelden de
volgende afspraken:
- op maandag 8 juni neemt uw kind het chromebook en de oplader in de
bijgeleverde tas mee naar school. De tas met chromebook gaat mee in de klas.
- De chromebooks worden gecontroleerd en schoongemaakt.
- Bij geconstateerde gebreken nemen we contact op met de ouders.
- Wilt u ervoor zorgen dat het chromebook helemaal opgeladen is. We kunnen
het dan op dezelfde dag weer gebruiken.

Ondanks alle maatregelen is het even afwachten hoe het allemaal in de praktijk gaat lopen.
Mocht het nodig zijn om aanpassingen te doen, dan zullen we u hierover informeren.
We rekenen op uw begrip, geduld en medewerking !
Met vriendelijke groet, namens het team,
Albert

