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Alleen  samen!  

We  sluiten  een  bijzondere  tijd  af  komende  
maandag.  Alle  kinderen  mogen  8  juni  weer  
tegelijk  naar  school  komen  en  de  periode  van  
halve  klassen  en  thuisonderwijs  is  daarmee  
verleden  tijd.  

Heel  veel  dank  voor  hoe  u  dit  samen  met  ons  hebt  
opgevangen.  Goed  onderwijs  geven  is  een  vak  
apart  en  u  heeft  het  gewoon  gedaan!  We  hebben  
onze  waardering  naar  elkaar  laten  zien  in  de  vorm  
van  bloemen.  Dat  past  bij  hoe  we  als  Ichtusschool  
altijd  goed  samenwerken  en  dat  blijven  we  graag  
doen.  Vanaf  8  juni  nemen  wij  wat  betreft  
onderwijs  het  stokje  weer  alle  dagen  over.  In  deze  
berICHTUS  leest  u  hoe  we  dit  aanpakken  binnen  
de  richtlijnen  van  het  RIVM.  En  hoe  de  komende  
weken  eruitzien.  

Afspraken  in  verband  met  de  Corona  
maatregelen  

Wegbrengen  en  ophalen:  

•   U  neemt  afscheid  aan  de  rand  van  het  plein.  
Om  de  ruimte  bij  het  wegbrengen  iets  te  
vergroten,  trekken  we  een  stopstreep  bij  de  
ingang  van  het  kleuterplein.  Het  is  heel  
belangrijk  dat  u  zelf  de  verantwoordelijkheid  
neemt  om  afstand  te  houden  tot  elkaar.  Wij  
zullen  hierop  toezien  en  u  er  ter  plekke  op  
wijzen  als  dit  nodig  is,  maar  liever  zien  we  dat  
het  vanzelf  goed  gaat.  

•   De  ruimte  aan  de  Grote  Markt  blijft  hetzelfde:  
kinderen  van  groep  3  tot  en  met  8  nemen  
afscheid  bij  de  paaltjes.  

•   Kleuters  worden  naar  het  kleuterplein  
gebracht  tot  bij  het  hek.  Daar  zijn  de  
leerkrachten  die  met  hen  naar  binnen  gaan  als  
iedereen  er  is.  Omdat  de  aantallen  nu  groter  
zijn,  is  het  nog  belangrijker  om  te  weten  dat  u  
zelf  niet  op  het  plein  van  de  kleuters  komt.  

•   Ook  bij  het  ophalen  blijft  u  achter  de  streep  
wachten:  ouders  van  groep  3  tot  en  met  8  aan  
de  kant  van  de  Grote  Markt.  Ouders  van  
groep  1  en  2  aan  de  kant  van  de  Bakkersgang.  
  

  

In  de  lokalen:  
•   We  wassen  onze  handen  regelmatig.  
•   Hoesten  en  niezen  doen  we  in  de  elleboog.  
•   Er  wordt  extra  schoongemaakt.  
•   Kinderen  spelen  alleen  buiten  met  hun  eigen  

groep.  
•   We  zorgen  voor  goede  ventilatie:  lesgeven  

met  de  deur  open,  zoveel  mogelijk  de  ramen  
open.  

•   Leerkrachten  houden  zoveel  als  mogelijk  
afstand  tot  de  kinderen.    

•   Kinderen  mogen  geen  eigen  speelgoed  mee.  

Wat  te  doen  bij  ziekteverschijnselen:  

•   Uw  kind  mag  niet  naar  school  als  het  
verkouden  of  koortsig  is.  Ook  niet  als  er  
iemand  anders  in  het  gezin  deze  klachten  
heeft.  Wordt  uw  kind  ziek  op  school,  dan  
vragen  wij  u  uw  kind  weer  op  te  halen.  
  

•   Een  leerkracht  mag  niet  werken  als  hij  of  zij  
verkouden  of  koortsig  is.  Houdt  u  er  rekening  
mee  dat  wij  om  die  reden  soms  onverwachts  
een  groep  geen  les  kunnen  geven.  Wij  
proberen  dit  de  dag  ervoor  door  te  geven,  
maar  kunnen  dat  niet  garanderen.  
Communicatie  hierover  gaat  altijd  via  Parro  en  
mail.  

  
•   Als  een  leerkracht  of  kind  Corona  heeft,  

nemen  wij  contact  op  met  de  GGD.  Zij  
adviseren  over  verdere  communicatie  
hierover.  Wij  vragen  u  dus  om  altijd  aan  ons  
door  te  geven  als  uw  kind  of  iemand  in  uw  
gezin  besmet  is  met  het  Corona  virus.  

Wat  wordt  er  anders?  

•   Is  uw  kind  jarig  en  wil  hij  of  zij  graag  
trakteren?  Doet  u  dit  dan  altijd  in  overleg  met  
de  leerkracht  (via  Parro).  Wij  moeten  de  
traktaties  beoordelen  voor  uw  kind  ze  mee  
naar  school  mag  nemen.  Deze  mogen  alleen  
uitgedeeld  worden  als  ze  voorverpakt  zijn  in  
de  winkel.    
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•   De  kinderen  van  groep  6  gaan  weer  naar  hun  
eigen  lokaal  in  de  Frans  Naereboutschool.  Zij  
maken  een  rij  om  half  9  bij  onze  ingang  en  
lopen  samen  met  juf  Carmen  naar  hun  lokaal.  

•   Externe  hulp  wordt  weer  op  school  opgestart:  
bijvoorbeeld  door  de  fysiotherapeut  of  de  
ambulant  begeleider.    

•   Er  wordt  geen  thuisonderwijs  meer  gegeven  
en  ook  geen  noodopvang  .  Houdt  u  rekening  
met  de  studiedag  die  al  gepland  stond  op  11  
juni.  Wij  hebben  deze  dag  hard  nodig  om  als  
team  het  volgende  schooljaar  voor  te  
bereiden.  Uw  kind  is  die  dag  dus  vrij.  

  

De  laatste  weken  voor  de  vakantie:  wat  staat  er  
nog  op  het  programma?  

We  hebben  gemerkt  dat  de  kinderen  het  fijn  
vinden  om  weer  gewoon  aan  het  werk  te  gaan.  
Proberen  het  gewone  ritme  weer  te  pakken.  Dit  
sluit  aan  bij  hun  behoefte  aan  rust  en  regelmaat!  
Daarbij  sluiten  we  aan  bij  wat  er  gedaan  is  in  de  
periode  van  thuisonderwijs.  De  meeste  kinderen  
hebben  thuis  veel  geleerd  en  gedaan.  In  de  media  
wordt  gesproken  over  achterstanden,  maar  wij  
willen  vooral  kijken  naar  wat  uw  kind  wel  geleerd  
heeft.    

We  willen  daarom  graag  weten  wat  de  kinderen  
kunnen  en  kennen.  Dat  doen  we  altijd  in  juni,  
zodat  we  in  het  nieuwe  schooljaar  verder  kunnen  
afstemmen.  Wat  houdt  dit  in?  

Kinderen  maken  de  toetsen  die  horen  bij  de  
methode.  Daarbij  laten  ze  zien  of  ze  de  
aangeleerde  stof  beheersen.  Kinderen  maken  ook  
de  toetsen  die  horen  bij  ons  leerlingvolgsysteem  
(de  CITO  toetsen).  Daarbij  laten  ze  zien  of  ze  de  
geleerde  stof  goed  kunnen  toepassen.    

Alle  kinderen  krijgen  een  rapport,  behalve  de  
kinderen  in  groep  1  die  nog  geen  half  jaar  op  
school  zijn.  In  dit  rapport  kunnen  we  aangeven  
hoe  het  gaat.  Daarbij  houden  we  rekening  met  de  
afgelopen  periode.  

Helaas  zijn  er  dit  jaar  geen  schoolreisjes  en  
organiseren  we  geen  eindfeest.  We  hopen  dat  dit  
volgend  schooljaar  anders  zal  zijn,  maar  doen  daar  
nog  geen  uitspraak  over.  

Wat  we  zeker  wel  gaan  doen  is  op  een  mooie  
manier  afscheid  nemen  van  groep  8.  Dat  is  geen  
gewone  musical,  maar  wat  het  dan  wel  is,  komt  in  
een  volgende  berICHTUS….  

Vervanging  

Juf  Jedidja  blijft  zo  lang  als  nodig  is  in  groep  1.  
Wanneer  het  weer  kan,  start  juf  Francis  met  haar  
re-‐integratie.  We  hopen  haar  dus  snel  weer  op  
school  te  zien,  om  te  beginnen  met  zo  nu  en  dan  
een  paar  uur.  

Sinds  deze  week  is  juf  Inge  vanwege  ziekte  voor  
langere  tijd  afwezig.  Vervanging  vinden  in  deze  
tijd  is  niet  eenvoudig.  Het  lukte  ons  niet  om  een  
leerkracht  te  vinden  die  alle  werkdagen  van  juf  
Inge  er  kan  zijn.  We  konden  het  oplossen  door  op  
maandag  en  dinsdag  juf  Helga  in  te  zetten  en  op  
woensdag  juf  Nathalie.  Gelukkig  is  juf  Romy  de  
stabiele  factor  in  de  groep  die  zorgt  voor  een  
goede  overdracht.  

Hoe  ziet  volgend  schooljaar  eruit?  

Wij  werken  volgend  schooljaar  met  acht  groepen.  
De  vacatures  die  ontstaan  waren,  zijn  ingevuld.  
Op  dit  moment  bespreken  we  de  laatste  dingen  
die  nodig  zijn.  Daarvoor  gebruiken  we  ook  11  juni,  
de  dag  waarop  alle  kinderen  om  die  reden  vrij  zijn.  
Zoals  het  er  nu  uitziet,  kunnen  wij  op  26  juni  de  
organisatie  van  volgend  schooljaar  aan  u  
doorgeven.  

Contact  met  de  leerkracht  

Heeft  u  vragen  of  zorgen  die  u  aan  de  leerkracht  
wil  melden?  Dat  kan  niet  meer  bij  de  deur,  maar  
altijd  via  Parro  op  de  werkdag  van  de  juf  of  
meester!  

Berichtus  20  verschijnt  op  19  juni.    

  


