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Alleen  samen….  

Vanaf  11  mei  mogen  wij  aan  de  helft  van  de  
leerlingen  per  dag  lesgeven.  Wat  een  stap  na  zo  
lange  tijd  en  met  alles  wat  er  is  gebeurd.  Fijn  voor  
de  kinderen,  misschien  ook  een  beetje  spannend.  
Daarom  informeren  we  u  in  deze  nieuwsbrief  over  
onze  aanpak.  Zodat  u  uw  kind  op  11  of  12  mei  
weer  met  plezier  en  vertrouwen  naar  school  kunt  
laten  gaan.  Het  is  voor  de  gezondheid  van  uw  
kind,  uzelf  en  ons  erg  belangrijk  om  deze  brief  
nauwkeurig  te  lezen  en  u  aan  deze  voorschriften  
te  houden.  Deze  zijn  opgesteld  in  nauw  overleg  
met  het  team  en  de  Medezeggenschapsraad.  

Hulp  bij  thuisonderwijs  

De  kinderen  van  groep  3  tot  en  met  8  krijgen  elke  
keer  werk  mee  voor  de  dag  erna  als  zij  thuis  zijn.  
Een  stevige  tas  is  daarom  nodig  voor  het  vervoer  
van  de  boeken  en  werkschriften.  Het  opgegeven  
werk  is  in  de  klas  uitgelegd  en  kunnen  de  kinderen  
zelfstandig  maken.  Natuurlijk  is  het  erg  fijn  als  u  
wilt  helpen.  De  eigen  juf  of  meester  kan  niet  meer  
helpen  zoals  eerst,  want  deze  werkt  met  de  groep  
op  school.  Vragen  mogen  nog  wel  gesteld  worden  
via  Parro,  maar  kunnen  niet  altijd  direct  
beantwoord  worden.  

Brengen  en  halen  

Kinderen  worden  (zo  nodig)  gebracht  en  gehaald  
door  één  ouder  of  verzorger.  Ouders  en  
verzorgers  blijven  zo  kort  mogelijk  op  het  plein  en  
mogen  niet  naar  binnen.  Elke  groep  heeft  
beneden  een  eigen  deur  om  naar  binnen  te  gaan.  
De  meest  linkse  deur  is  voor  groep  3  en  4.  De  deur  
daarnaast  is  voor  groep  5  en  6.  De  hoofdingang  is  
voor  groep  7  en  8.  Zij  lopen  gelijk  door  naar  hun  
eigen  lokaal  boven.  De  kinderen  van  groep  1  en  2  
kunnen  ieder  bij  hun  eigen  lokaal  naar  binnen.  Wij  
hangen  dit  ook  op  bij  elke  deur.    

De  eigen  leerkracht  is  in  het  lokaal  bij  
binnenkomst,  zodat  u  gelijk  weer  weg  kunt  gaan.  
Het  is  dus  niet  de  bedoeling  om  op  het  
schoolplein  te  wachten  tot  de  school  begint.  

Bij  het  naar  huis  gaan,  komen  de  kinderen  groep  
voor  groep  naar  buiten  met  de  leerkracht.  Is  uw  

gezin  compleet,  dan  vragen  we  u  gelijk  te  
vertrekken.  Houdt  u  bij  het  wachten  om  14.15  uur  
buiten  zelf  de  verplichte  afstand  van  1,5  meter  tot  
iedereen  in  uw  omgeving.  Verspreidt  u  zich  dus  
over  het  plein  en  kom  niet  te  vroeg.  

Zorg  voor  de  jonge  kinderen  

Wilt  u  ervoor  zorgen  dat  uw  kind  kleding  aanheeft  
die  makkelijk  aan  en  uit  te  doen  is  bij  wc-‐bezoek  
en  buitenspelen,  dus  zonder  hulp  van  de  juf.  Ook  
voor  het  eten  en  drinken  geldt  dat  uw  kind  dit  
zoveel  mogelijk  zelf  moet  kunnen,  dus  zorgt  u  
voor  een  makkelijke  verpakking.  

Schoonmaak  en  hygiene  

Wilt  u  uw  kind  handen  laten  wassen  voor  het  naar  
school  gaat.  Als  ze  op  school  komen,  zorgen  wij  
dat  alle  handen  gedesinfecteerd  worden.  
Kinderen  wassen  hun  handen  elke  dag  een  aantal  
keer.  Hiervoor  is  voldoende  zeep  en  
desinfecterende  gel  op  school.  

Ook  oppervlakten  en  leermaterialen  worden  een  
paar  keer  per  dag  gereinigd  met  speciale  spray.    

Leerkrachten  houden  1,5  meter  afstand  tot  de  
leerlingen  gedurende  de  dag  in  de  klas  en  op  het  
plein,  tenzij  er  zich  iets  voordoet  waarbij  contact  
noodzakelijk  is.  We  geven  natuurlijk  ook  geen  
hand  bij  binnenkomst.  

Door  les  te  geven  met  de  deur  open,  zorgen  we  
dat  contact  met  deurklinken  zo  min  mogelijk  
nodig  is.  

Wat  te  doen  bij  gezondheidsklachten?  

Kinderen  met  koorts,  verhoging,  verkoudheid,  
hoesten  en/of  benauwdheid  mogen  niet  naar  
school.  Is  er  in  uw  gezin  iemand  met  koorts?  Uw  
kind  mag  dan  ook  niet  naar  school.  Als  uw  kind  
ziek  wordt  op  school,  bellen  wij  u  om  uw  kind  te  
halen.  Wij  kunnen  op  school  zo  nodig  de  
temperatuur  opnemen  met  een  contactloze  
thermometer.  

Leerkrachten  met  Corona  gerelateerde  klachten  
mogen  niet  naar  school.  Hierdoor  kan  het  
gebeuren  dat  een  klas  onverwachts  geen  les  kan  
krijgen.  Wij  geven  dit  zo  spoedig  mogelijk  door  
via  mail  en  Parro.  
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Heeft  uw  kind  of  iemand  in  uw  gezin  Corona?  
Geeft  u  dit  dan  door  alstublieft.  Het  is  voor  school  
belangrijk  om  dit  te  weten.  Wij  vragen  in  dat  geval  
per  direct  advies  aan  de  GGD.  

Overig  

Is  uw  kind  jarig  (geweest)?  Helaas  kunnen  wij  
geen  traktaties  toestaan.    

Schoolreisjes,  excursies  en  de  sportdag  zijn  
afgelast.  Ook  geven  wij  geen  bewegingsonderwijs  
in  de  gymzaal.  Mogelijk  spelen  of  sporten  wij  
soms  buiten.  

Voor  het  afscheid  van  groep  8  wordt  nog  
nagedacht  hoe  we  de  afsluiting  toch  een  feestelijk  
tintje  kunnen  geven.    

Noodopvang  

Als  zowel  de  vader  en  de  moeder  van  een  gezin  
vanwege  een  vitaal  beroep  moeten  werken  op  de  
dag  dat  een  kind  geen  school  heeft,  vragen  wij  u  
dringend  om  zelf  opvang  te  regelen.    

Pas  als  dit  niet  lukt,  kunt  u  contact  opnemen  met  
mij.  Wij  zorgen  dan  voor  noodopvang  binnen  de  
schooltijden.  Het  aanvragen  van  noodopvang  
moet  uiterlijk  vrijdag  8  mei  om  12.00  uur  
aangevraagd  worden  via  het  mailadres  
j.vanloo@onzewijs.nl.  

Voor  de  weken  erna  geldt  steeds  dat  noodopvang  
op  de  vrijdag  ervoor  om  12.00  uur  aangevraagd  
moet  zijn.  

  

Vragen  en  zorgen  

Het  is  een  andere  manier  van  werken  dan  we  
gewend  zijn.  Dat  is  wennen,  voor  u  en  voor  ons.  
We  hopen  vooral  dat  de  kinderen  het  weer  fijn  
hebben  op  school.  We  hebben  elkaar  zo  gemist!  
Het  zal  goed  zijn  om  weer  aan  het  werk  te  kunnen  
en  nieuwe  dingen  te  kunnen  leren.  Wij  hebben  er  
vertrouwen  in  dat  dit  een  goede  stap  is  na  alles  
wat  geweest  is.  We  hopen  van  harte  dat  u  de  
maatregelen  serieus  neemt  én  vertrouwen  heeft  
in  onze  aanpak.    

Mocht  u  na  het  lezen  van  deze  vlotte  babbel  
vragen  of  zorgen  hebben,  dan  kunt  u  die  mailen  
aan  Jeanette  van  Loo,  via  j.vanloo@onzewijs.nl.    

Ook  als  u  redenen  heeft  om  uw  kind  thuis  te  
houden,  willen  we  dit  graag  van  u  weten.    

Hoe  verder  na  1  juni?  

In  de  media  is  aangegeven  dat  mogelijk  na  1  juni  
alle  kinderen  weer  alle  dagen  naar  school  gaan.  
Wij  wachten  hierover  de  officiële  berichtgeving  af,  
het  is  op  dit  moment  nog  niet  zeker.    Zodra  er  
meer  duidelijk  is  over  hoe  dit  gaat,  zullen  wij  dit  
aan  u  doorgeven  in  een  volgende  VLOTte  babbel.  

  

Indeling  van  de  groepen  

Bij  het  indelen  van  de  groepen  hebben  we  de  
combinatiegroepen  gesplitst.  Hierdoor  kunnen  we  
per  dag  zo  goed  mogelijk  lesgeven.  De  indeling  die  
gemaakt  is,  staat  vast.  Er  kan  en  mag  onderling  
niet  geruild  worden.  We  hebben  geprobeerd  
rekening  te  houden  met  broertjes  en  zusjes  uit  
hetzelfde  gezin.  Dat  is  bij  de  meeste  gezinnen  
gelukt.  

De  kleutergroep  is  verdeeld  in  twee  groepen,  die  
we  groep  1/  2  A  en  groep  1/  2  B  noemen.  Per  dag  
zijn  er  twee  leerkrachten  aanwezig,  zodat  we  de  
jongste  kinderen  alle  aandacht  kunnen  geven  die  
ze  nodig  hebben.  De  indeling  van  de  
kleutergroepen  is:  

11  mei   Groep  1/  2A  en  groep  
3,  5  en  8  

12  mei   Groep  1/  2  B  en  groep  
4,  6  en  7  

13  mei   Groep  1/  2A  en  groep  
3,  5  en  8  

14  mei   Groep  1/  2  B  en  groep  
4,  6  en  7  

15  mei   Groep  1/  2A  en  groep  
3,  5  en  8  
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18  mei   Groep  1/  2  B  en  groep  
4,  6  en  7  

19  mei   Groep  1/  2A  en  groep  
3,  5  en  8  

20  mei   Groep  1/  2  B  en  groep  
4,  6  en  7  

21  mei   vrij  

22  mei   vrij  

  

  

25    mei   Groep  1/  2A  en  groep  
3,  5  en  8  

26  mei   Groep  1/  2  B  en  groep  
4,  6  en  7  

27  mei   Groep  1/  2A  en  groep  
3,  5  en  8  

28  mei   Groep  1/  2  B  en  groep  
4,  6  en  7  

29  mei   Groep  1/  2A  en  groep  
3,  5  en  8  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1/  2A   1/  2B  
Naar  school  op:  
11,  13,  15,  19,  25,  27  en  
29  mei  

Naar  school  op:  
12,14,  18,  20,  26  en  
28  mei  

Lokaal  juf  Sandra:   Lokaal  juf  Sandra  
Saffia  
Dechanvey  
Fabienne  
Ikranur  
Carolien  
Oumayra  
Maeson  
Isayah  
Djemahley  
  

Lamija 
Malek 
Mariam 
Joaquin 
Gilaino 
Adam 
Imrane 
Fayenne 
Dechanvey 
  
  

Lokaal  juf  Lida/Jeannet   Lokaal  juf  
Lida/Jeannet  

Elif 
Efsu 
Dunya 
Fay 
Jayden   
Milan 
Roséaly 
Cayla 

Rania                                      
Mayy 
Jordan 
Akram 
Abdallah 
Ayah 
Safa                                        
Noa 
Faithley 
Djemahley 
  
  

  

  

  

  


