Beste ouder(s)/ verzorger(s),
Vanaf 8 februari mogen wij het onderwijs aan onze basisschoolleerlingen weer starten. Wij
hebben er zin in en zijn blij om de kinderen weer te mogen ontmoeten!
Met alle Onze Wijs scholen volgen wij de richtlijnen van de overheid en de protocollen van de
PO-raad. Wanneer wij ons allemaal aan de spelregels houden, krijgen wij het virus er
hopelijk zo spoedig mogelijk onder. Dat in het belang van onze kinderen en ieders
gezondheid. Wij kunnen dit alleen samen!
Onderstaand nemen we u puntsgewijs mee in hoe wij het onderwijs de komende periode
zullen inrichten. We hebben ervoor gekozen om te werken in kleinere cohorten vanaf groep 4
en de haal- en brengtijden tijdelijk aan te passen, hierdoor spreiden we de binnenkomst van
leerlingen en de drukte bij het halen en brengen.
Halen en brengen
We hebben ervoor gekozen om met gespreide begin- en eindtijden te werken. Hierbij is het
belangrijk dat de leerlingen van de bovenbouw zoveel als mogelijk zelfstandig naar school
komen en dat de kinderen die niet zelfstandig kunnen komen door één ouder worden
gebracht. Het is de bedoeling dat het haal en brengmoment kort van duur is en dat u
onderling 1.5 meter afstand houdt. Het dringende advies is om tijdens het halen en brengen
van uw kind een mondkapje te dragen.
De kinderen lopen wanneer zij aankomen op school via de aangegeven ingang naar de
school en gaan meteen naar hun eigen groep. In de bijlage onderaan de brief vindt u welke
groep er van welke ingang op welke tijd gebruik maakt.
Bekijk deze tabel goed. De begin- en eindtijden zijn van een aantal groepen verschoven.
De leerkrachten van de groepen 3 t/m 8 zullen dit morgen ook nog toelichten tijdens een
meet om 9.00 uur. U vindt deze afspraak in de agenda en/of dagplanning van uw kind.

Veiligheid
De kinderen van groep 4 t/m 6 worden ingedeeld in groepjes van 5 en de kinderen van groep
7 en 8 in groepjes van maximaal 4 kinderen. Dit noemen we cohorten. Deze kinderen zitten
bij elkaar in het groepje en mogen ook gedurende de dag met elkaar samenwerken en zich
door de school bewegen. De andere groepjes zitten op minimaal anderhalve meter afstand
en dit houden we de gedurende de dag ook zo vol. Op deze manier proberen we te
voorkomen dat wanneer een leerling positief test op Corona, de GGD besluit dat niet een
hele klas tegelijk in quarantaine moet, maar dat dit beperkt blijft tot 1 cohort/groepje.

Tijdens de pauze mogen de kinderen van 1 klas wel met elkaar buiten spelen. Buiten gelden
er namelijk soepelere regels. De leerkracht blijft de gehele dag bij de groep met uitzondering
van het buitenspelen tijdens de lunchpauze. De kinderen eten en drinken dus in de klas bij
hun eigen leerkracht en spelen buiten met hun eigen klas op een gedeelte van het plein
onder toeziend oog van de pleinwacht.
Voor de groepen 1 t/m 3 geldt dat hun cohort hun eigen groep is. Zij zullen dus tijdens de
lesdag met alleen hun eigen groep spelen, werken en buiten spelen.
Natuurlijk houden we ons aan de al afgesproken hygiëneregels en wordt er op school extra
schoongemaakt.

Regels rond het ziek zijn
Kinderen blijven thuis wanneer:
- Wanneer uw kind positief getest is op het coronavirus
- Uw kind klachten heeft die horen bij het coronavirus, zoals verkoudheid die gepaard
gaat met benauwdheid, koorts en hoesten (meer dan incidenteel).
De richtlijnen geven aan dat u uw kind dan kunt laten testen. Uw kind moet dan
thuisblijven tot de klachten 24 uur verdwenen zijn.
- Uw kind een huisgenoot heeft die besmet is met het coronavirus. Uw kind blijft dan
thuis totdat de huisgenoot 24 uur vrij is van klachten of wanneer u ervoor kiest uw
kind op de vijfde dag na het laatste contact te laten testen en de uitslag negatief is.
- Uw kind een huisgenoot heeft met verkoudheidsklachten, die gepaard gaan met
koorts of benauwdheid en diegene nog geen negatieve testuitslag heeft ontvangen.
- Uw kind deel uitmaakt van een uitbraak onderzoek. U kunt er dan voor kiezen uw
kind op de vijfde dag na het laatste contact te laten testen. Bij een negatieve uitslag
mag uw kind weer naar school. Kiest u ervoor uw kind niet te laten testen dan geldt er
een quarantaine van 10 dagen.
Wanneer leerkrachten afwezig zijn vanwege quarantaine of ziekte zullen we de volgende
stappen nemen:
1. vervanging in de groep wanneer beschikbaar
2. leerkracht geeft online onderwijs er is toezicht op school (kinderen zijn op school)
3. leerkracht thuisonderwijs, kinderen werken thuis.
4. zelfstandig thuiswerken aan thuiswerk-pakket. Leerlingen halen in de ochtend hun
chromebook op.
Peutergroep
De kinderen van de peutergroep worden om 08.40 uur naar school gebracht. De ouders
zetten hun kind af bij het hekje van het peuter/kleuter speelplein of als het regent bij de
buitendeur van de peutergroep / groep 4. Daar worden zij opgewacht door de medewerkers
van de peutergroep. De kinderen worden van 12.15 uur tot 12.30 uur opgehaald bij het hek
van het keverplein of als het regent bij de buitendeur van de peutergroep / groep 4.
Noodopvang
De kinderen die gebruik maken van de BSO noodopvang voor schooltijd komen naar de
BSO in het lage gebouw. Zij zullen om 8.15 uur zelfstandig naar de klas lopen.
Na schooltijd verzamelen zij in de BSO locatie van hun gebouw. Daar worden zij opgewacht
door een pedagogisch medewerker.

U kunt uw kind ophalen bij de buitendeur van groep 4. Het is niet toegestaan om de school
binnen te gaan. U kunt hier aanbellen of de BSO bellen 06-41093141

Waar gaan we de komende periode extra aandacht aan schenken tijdens ons
onderwijs?
Allereerst zullen we samen met de kinderen terugkijken op de afgelopen periode en werken
aan de groepsvormende activiteiten zoals Kanjer. Tevens zullen we aandacht schenken aan
de leerstof door middel van herhalen wat nog nodig is om weer verder te kunnen met de
leerstof. Op deze manier brengen we de ontwikkeling van de kinderen weer goed in beeld en
kunnen we daarop verder bouwen.
Al met al weer een hele uitdaging voor ons als school, als leerkracht/onderwijsassistent maar
ook voor u als ouder. Wij realiseren ons dat de verschillende haal- en brengtijden van de
groepen misschien niet helemaal aansluit bij uw persoonlijke werk- of thuissituatie. Wij willen
het onderwijs aan onze kinderen zo goed en efficiënt mogelijk vormgeven en hopen
wederom weer op uw medewerking en samenwerking. Samen met uw hulp gaat dat zeker
lukken. Onze leerkrachten zullen er alles aan doen om het voor de kinderen weer een fijne
en leerzame tijd te maken!
Met vriendelijke groet,
Saskia Raats
Marianne van der Stoep
Marieke Anthonise
Team Louise de Colignyschool

Bijlage 1:
Rooster begin- en eindtijd school
Groep

Aanvangstijd
school
Eindtijd school

Ingang school

Plaats fietsen

VSO

08.15 uur naar de
klas

Peutergroep

08.40 uur
11.30-12.30 uur

Hek ingang
keverplein

1/2a

08.30 uur
14.30 uur

Hek ingang kleuters
naast De Lange
Muur

Fietsenrek naast De
Lange Muur

1/2b

08.20 uur
14.20 uur

Hek ingang kleuters
naast De Lange
Muur

Fietsenrek naast De
Lange Muur

3

08.30 uur
14.30 uur

Hek ingang
keverplein ingang
groep 3

Achterkant gymzaal
(waar oude
fietsenhok stond)

4

08.20 uur
14.20 uur

Hek ingang
keverplein ingang
groep 4

Achterkant gymzaal
(waar oude
fietsenhok stond)

5

08.20 uur
14.20 uur

Gele hekjes
schoolplein naast
gymzaal.

Fiets buiten het
schoolplein naast de
gymzaal

Hoofdingang hoge
gebouw
6

08.30 uur
14.30 uur

Gele hekjes
schoolplein naast
gymzaal.

Rechts van de hoge
bomen op het
tussenplein

Ingang zijdeur hoge
gebouw
7

08.20 uur
14.20 uur

Gele hekjes
tegenover de
Kruidvat.
Ingang zijdeur hoge
gebouw

Links van het
schuurtje.

7/8

08.30 uur
14.30 uur

Gele hekjes
tegenover de
Kruidvat

Fietsen naast de
ronde cirkel

Hoofdingang hoge
gebouw
8

08.15 uur
14.15 uur

Gele hekjes
tegenover het
zebrapad.

Fietsen voor het
gras bij de
muurschildering.

Hoofdingang hoge
gebouw
Noodopvang BSO

De kinderen die gebruik maken van de BSO noodopvang
verzamelen in de BSO locatie van hun gebouw. Daar worden zij
opgewacht door een pedagogisch medewerker.
U kunt uw kind ophalen bij de buitendeur van groep 4. Het is niet
toegestaan om de school binnen te gaan. U kunt hier aanbellen of
de BSO bellen 06 41093141

