Beste ouders,
We zijn er weer ! ( althans voor een stukje) En we hebben er zin in !
Zoals bekend gaan de scholen op maandag 11 mei (gedeeltelijk) 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:
- afstandsonderwijs op 6, 7 en 8 mei.
- onderwijs vanaf maandag 11 mei.
- wanneer gaat wie naar school: verdeling in A en B groep
- afspraken over halen en brengen
- hygiëneregels en andere afspraken onder schooltijd.
- welke kinderen komen/ mogen niet naar school ?
- leerkrachten in een risicogroep. Wat dan ?
Afstandsonderwijs op 6,7 en 8 mei.
Na de meivakantie zijn er nog drie dagen waarop uw kind afstandsonderwijs krijgt:
woensdag 6 mei, donderdag 7 mei en vrijdag 8 mei. Omdat de leerkrachten volop bezig zijn
met de voorbereidingen voor de start op 11 mei zal de begeleiding op afstand door de
leerkrachten beperkt zijn. De leerkracht zal u via de mail aangeven op welke momenten van
de dag hij/zij beschikbaar is. De uitgeleende chromebooks kunnen nog thuisblijven. U
ontvangt van school bericht wanneer deze op school ingeleverd moeten worden.
Wat spreken we met elkaar af vanaf 11 mei ?
Wanneer gaat wie naar school ?
- 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 in de onderbouwgroepen, lastiger 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 !
We verdelen elke klas in twee groepen: Groep A en groep B die om en om op
verschillende (hele) dagen naar school gaan. We plaatsen de kinderen uit één gezin
zoveel mogelijk in dezelfde groep. U ontvangt van de leerkracht a.s. maandag
bericht of uw kind in de A of B groep geplaatst is.
In onderstaand schema kunt u zien op welke dagen de groepen naar school gaan.

maandag 11 mei

A groep

dinsdag 12 mei

B groep

woensdag 13 mei

B groep

donderdag 14 mei

A groep

vrijdag 15 mei

B groep

maandag 18 mei

A groep

dinsdag 19 mei

B groep

woensdag 20 mei

A groep

donderdag 21 en vrijdag 22 mei
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maandag 25 mei

A groep

dinsdag 26 mei

B groep

woensdag 27 mei

B groep

donderdag 28 mei

A groep

vrijdag 29 mei

B groep

-
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Voor de dagen dat de kinderen thuis zijn, verzorgt de leerkracht een beperkt
huiswerk-pakket. We gaan ervan uit dat u erop toeziet dat het opgegeven werk ook
daadwerkelijk gemaakt wordt.
Op de dagen dat de kinderen op school zijn, hanteren we aangepaste schooltijden.
We starten om 8.30 uur en eindigen om 14.00 uur. We eten tussen de middag in
de klas. U moet dus op de schooldagen zorgen voor een pauzehap en een lunch.
We vragen aan u om deze pakketjes zo samen te stellen dat kinderen zelfstandig
kunnen eten en drinken (dus geen moeilijk sluitende bekers en bakjes, makkelijk te

-
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openen pauzehapjes etc.) en meegenomen worden in hun eigen tas. Deze tas gaat
mee in de klas. Koelkasten zijn buiten gebruik.
Let op kleuterouders:
- uw kleuter gaat ook op vrijdag tot 14.00 uur n
 aar school.
- mocht u nog meer kinderen op school hebben: bij brengen en halen: eerst de
oudste, daarna uw kleuter brengen en halen via de groene serre-deur.(zie
verder onder: afspraken over halen en brengen)
Bovenstaande tijd geldt niet voor de woensdag. Dan gaat de school om 12.00 uur
uit.
Als de kinderen op school zijn, leggen we 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.

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. Uw kind kan dan via
onderstaande regels zijn/haar uit/ingang gebruiken. Let op kleuterouders: voor uw
kleuter geldt een andere ingang dan gebruikelijk !
-

-

-
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De kleuters gaan de school binnen 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 kinderen van groep 3, 4, 5, 6 en de groep van meester Ruben betreden het
schoolplein via het hek aan de Groene Zoom.
Alle kinderen gaan direct via hun eigen ingang naar de klas. Leerkrachten zullen
toezien op een vlotte doorstroom.
De kinderen van groep 5/6 en 7 t/m 8 betreden het schoolplein via het hek aan
de Molenlaan.
Alle kinderen gebruiken hun gebruikelijke ingang om naar hun eigen klas te gaan.
Ook hier: Leerkrachten zullen toezien op een vlotte doorstroom.
Alle kinderen hangen hun jas aan hun eigen kapstok. De luizenzakken zijn
weggehaald. De kinderen nemen hun tas mee naar de klas.

-
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In de school gelden voor alle kinderen vaste looproutes. Deze zijn dezelfde als
normaal maar worden nog eens duidelijk gemaakt door de leerkracht.
Als de school uitgaat, houden we dezelfde manier aan als bij het brengen. ( let
op: kleuters dus via hun groene serre-deur aan het fietsenplein !)
Voor- naschoolse opvang is nog steeds mogelijk. Mocht u hiervan gebruik willen
maken, kunt u contact opnemen met Kibeo of uw eigen opvangorganisatie.
Om het fietsenplein toegankelijk te houden voor de ouders van de kleuters, moeten
de fietsen gestald worden aan één kant van het plein. D.m.v. afzetlint geven we dit
aan.
Voor kinderen van ouders met cruciale beroepen regelt de school ook opvang op de
dagen dat uw kind niet naar school gaat. U dient uw kind hiervoor wel aan te melden
via Mieke (m.debeer@sopogo.nl) Voorgaande geldt ook voor de groep ‘kwetsbare”
kinderen. Deze kinderen werden ook tijdens de sluiting van de school regelmatig
opgevangen op school. In dit geval neemt u contact op met de leerkracht van uw
kind. De kinderen in de noodopvang worden opgevangen in hun groep of buiten de
groep (afhankelijk van het aantal aanmeldingen).

Hygiëneregels en andere afspraken onder schooltijd.
- Alle kinderen wassen hun handen voordat ze naar school komen.
- Onder schooltijd letten we extra op de (handen)hygiëne. Zo zijn er voldoende
middelen om (verplicht) regelmatig de handen te wassen, gebruiken we alleen
papieren handdoekjes en beschikt elke klas over schoonmaakspullen voor de tafels
en gebruikte materialen. Het schoonmaakbedrijf zal dagelijks zorgen voor een
grondige schoonmaak van de lokalen en toiletten.
- Omdat ongeveer de helft van de groepen aanwezig is, gebruiken we de tafels zo,
dat er ruim afstand is tussen de kinderen onderling en tussen de leerkracht en de
kinderen.
- Tijdens de lessen staan alle deuren zoveel mogelijk open.
- Elke groep krijgt een eigen toilet toegewezen, waarbij de regel geldt dat er telkens
maar één kind naar de wc kan. Bij het betreden van de klas, is het verplicht om de
handen te wassen.
- De leerkracht kan/mag gebruik maken van beschermingsmiddelen (zoals
handschoenen en mondkapje) als de situatie daarom vraagt. Denk hierbij aan het
verschonen van een kleuter of het begeleiden/verzorgen van een kind wat ziek
wordt.
- 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 niet trakteren. Wel wordt er natuurlijk uitbundig
stilgestaan bij hun bijzondere dag.
- 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.
- Tijdens de ochtendpauze spelen de kinderen volgens een afwijkend schema buiten.
Zo beperken we het aantal kinderen op het plein. Na het buitenspelen is er een
verplicht handenwasmoment.

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),
- Leerlingen die behoren tot een risicogroep kunnen worden vrijgesteld van onderwijs
(beslissing van ouder(s) in overleg met de directeur van de school).
- Leerlingen van wie gezinsleden tot een risicogroep behoren kunnen worden
vrijgesteld van onderwijs (beslissing van ouder(s) in overleg met de directeur van de
school).
Mocht u om een andere reden besluiten om uw kind niet naar school te laten gaan
(corona klachten, risicogroep of een andere reden), neem dan contact op met de
leerkracht of met meester Albert (a.tonissen@sopogo.nl)
Leerkrachten in een risicogroep. Wat dan ?
Bovenstaande richtlijnen gelden vanzelfsprekend ook voor leerkrachten. Uit voorzorg is een
aantal leerkrachten getest. Ook op onze school hebben we te maken met leerkrachten die in
een risicogroep vallen en dus niet voor de groep kunnen. We zullen onze uiterste best doen
om voor deze groepen vervanging te regelen. Als dit niet mogelijk is, kunnen deze groepen
helaas niet naar school. Hun leerkracht verzorgt dan weer op afstand alle dagen het
onderwijs. We zullen u zo snel mogelijk informeren als voorgaande voor uw kind aan de
orde is.
Het is op dit moment duidelijk dat de bemensing van de groepen 7a (juf Netty) en 5
(juf Karin/juf Fay) moeilijk rond te krijgen is. De ouders van deze groepen worden door
de leerkrachten volgende week nader geïnformeerd over de oplossing.
Voor vragen kunt u terecht bij de leerkracht, bij meester Corné of 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 van harte welkom !
met een vriendelijke groet, namens het team van de van Gent,
Albert

