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Inleiding
Na het besluit van afgelopen dinsdag dat de scholen weer open gaan, zijn we binnen het team druk aan
de slag gegaan met de organisatie en afspraken die nodig zijn, om school weer te openen volgens de
richtlijnen en protocollen die ons zijn aangereikt als school. In deze nieuwsbrief een uitleg van ons plan
van aanpak en een toelichting op de keuzes die we hebben gemaakt.
Uitgangspunten
Bij het bepalen van de keuzes, hebben we de volgende dingen als uitgangspunten genomen.
● We volgen de richtlijnen die ons vanuit het RIVM en het ministerie zijn aangereikt: 1,5 meter
afstand alleen voor volwassenen onderling en zoveel mogelijk tussen kinderen en leerkrachten;
● Kinderen krijgen les van de eigen juf;
● Groepen (klassen) compleet omdat wij het belangrijk vinden om komende weken weer die
veiligheid en groepsvorming te bieden (wij volgend daarmee ook het dringend advies van het
ministerie en niet voor halve klassen of halve dagen);
● Rust in de thuissituatie; streven ernaar om zoveel mogelijk kinderen uit één gezin op dezelfde
dagen op school te kunnen laten zijn (dat is op een enkeling na gelukt);
● We verzorgen onderwijs op school en op afstand, maar de aandacht gaat vooral uit naar het
onderwijs op school.
Helft van de leerlingen
● We hebben een planning gemaakt voor de eerste week na de meivakantie (11-15 mei) en voor de
tweede week (18-20 mei). Donderdag 21 en vrijdag 22 mei is er vanwege Hemelvaart geen
onderwijs: zijn kinderen en leerkrachten vrij.
● Elke leerling heeft in die twee weken in totaal 3 lesdagen; lesdagen duren allemaal van 8.30 15.00 uur (dus ook op vrijdag);
● We verdelen de school in twee shifts:
○ Shift A: groep 0/1, 3 en 7 (70 leerlingen)
○ Shift B: groep 2, 4, 5/6 en 8 (98 leerlingen).
Schema per dag/per groep
Maandag 11 mei: groepen 0/1, 3 en 7
Dinsdag 12 mei: groepen 2, 4, 5/6 en 8
Woensdag 13 mei: geen groepen op school: iedereen werkt thuis aan de thuislessen.
Donderdag 14 mei: groepen 0/1, 3 en 7
Vrijdag 15 Mei: groepen 2, 4, ⅚ en 8.
Maandag 18 mei: groepen 0/1, 3 en 7
Dinsdag 19 mei: groepen 2, 4, ⅚ en 8.
Woensdag 20 mei : geen groepen op school: iedereen werkt thuis aan de thuislessen. Team bereidt het
programma voor de weken erna voor.
Donderdag 21 en vrijdag 22 mei: geen school/les.
Mocht er in de tussentijd geen aangepaste opdracht komen voor de scholen, dan houden we de weken
erna de planning van de eerste week na de meivakantie aan (kinderen gaan op dezelfde twee dagen naar
school als in de week van 11 - 15 mei).
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Onderwijsprogramma
● Naast de fysieke dagen op school zorgt de leerkracht voor een weekplan waar kinderen thuis aan
moeten werken. Dit programma krijgt u voordat school begint;
● Op school ligt het accent op het welzijn van de kinderen, de groepssfeer, weer fijn met elkaar
samenwerken en samen spelen, elkaar zien en instructiemomenten met verwerking.
● Inhoudelijk in de eerste weken: vooral ook herhaling van de lesstof die is aangeboden in de
weken thuisonderwijs;
● Op de thuisdagen kunnen kinderen tijdens de lesuren hulp vragen bij de eigen leerkracht via mail
en Parro (geen helpdesk meer);
● Videobellen wordt niet meer georganiseerd door de leerkracht. Kinderen kunnen dit onderling
doen;
● We willen gymlessen in de buitenlucht gaan organiseren, maar daar informeren wij u na de
vakantie over. Dat is nog niet helemaal rond nu.
Start/afsluiting van de dag en pauzes
De keuzes die wij gemaakt hebben moeten er ook voor zorgen dat er zo min mogelijk contact is/nodig is
tussen volwassenen. Zo min mogelijk toestroom. Zo min mogelijk mensen tegelijk op het schoolplein.
Vanuit die gedachte, vragen wij u aandacht voor de volgende zaken:
● We gebruiken verschillende ingangen voor de verschillende groepen, zowel bij binnenkomst als
vertrek (zie daarvoor aparte alinea).
Naar school:
● Kinderen die alleen naar school kunnen, komen zelfstandig naar school! Bij voorkeur te voet,
want dat scheelt drukte bij de fietsenstalling;
● Wij laten nog steeds geen ouders toe in de school;
● Kinderen die gebracht moeten worden, worden door één ouder gebracht; ouders blijven buiten
(begeleiden de kinderen tot aan de deur). Die afspraak hebben we ook gemaakt met het
Peuterwerk en Korein; u verlaat zsm het schoolplein;
● Kinderen kunnen ‘s morgens tussen 08.15u en 08.45 uur naar school komen of worden gebracht
(verspreide inloop).
Naar huis:
● Ouders wachten verspreid (1,5 meter afstand!!!) op het plein aan de voorkant; op het plein is
namelijk meer ruimte dan voor het hek/straat);
● Kinderen die uit de hoofduitgang naar buiten gaan (groep ⅚, 7 en 8) verlaten het plein via de
ijzeren zig/zaghekken als ze te voet zijn);
● Iedereen verlaat zo snel mogelijk het schoolplein.
Pauzes:
● Kinderen eten in de eigen groep (vergeet de lunch en het fruithapje niet!).
● Normale pauzetijden.
Gebruik van de ingangen
We gaan dus zoveel mogelijk gebruik maken van verschillende ingangen, namelijk:
Groep 0/1 en groep 4: bij ingang groep1;
Groep 2 en 3: ingang bij groep 2.
Groep 5/6, 7 en 8 de hoofdingang (bij het naar huis gaan van shift B gaat 5/6 eerst en dan 8).
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Gebruik van de ruimtes
● We hebben niet de verplichting om ervoor te zorgen dat kinderen 1,5 meter van elkaar blijven,
maar we gaan de ruimte in en buiten school natuurlijk wel zo goed mogelijk gebruiken;
● Leerkrachten houden wel (zoveel mogelijk) anderhalve meter afstand van de kinderen en in ieder
geval van volwassenen onderling.
● Maar omdat we per dag maar de helft van de leerlingen hebben, kunnen we uiteraard wel goed
gebruik maken van de ruimte (in lokaal 7 en 8 wand open); middenruimte, speelruimte en lekker
veel buiten;
● Het peuterwerk is er ook;
● Pauze: onderbouw op achterplein; bovenbouw op het veld/ plein. Daar is ruimte genoeg.
Hygiëne en schoonmaak
● De richtlijnen van het RIVM blijven van kracht. Zie daarvoor de andere bijlage! Deze richtlijnen
zullen ook in de hele school voor alle kinderen overal te zien zijn en er zal door de leerkrachten
in de klas ook weer aandacht voor zijn. Het is fijn als u deze met uw kind(eren) ook weer door
spreekt;
● We zorgen in elke groep voor voldoende materialen om de hygiëne zo goed mogelijk op peil te
houden (denk daarbij aan keukenrollen, zeeppompjes, ontsmettingsmiddelen en handgel);
● Daarnaast zorgen we voor een (mobiel) gespreksscherm voor elke leerkracht, zodat deze
beschermd met individuele kinderen kan werken;
● Verder is er elke lesdag tijdens de lestijden iemand extra aanwezig om schoon te maken
(toiletten, deurkrukken, lichtknoppen, tafeltjes). Deze persoon kan ook de
onderbouwleerkrachten helpen met het extra handen wassen van de kinderen.
Wanneer kinderen wel/niet naar school?
● Kinderen kunnen alleen naar school komen als ze geen klachten hebben van verkoudheid
(hoesten, niezen) of koorts hebben. Als dat wel zo is, dan houdt u uw kind thuis!!!
● Ze mogen pas weer naar school, als ze 24 uur klachtenvrij zijn;
● U meldt uw kind ziek op ochtend dat ze op school zouden zijn voor 8.45 uur via het vaste
nummer van de school (0499-471696);
● Als een kind op school klachten heeft of krijgt, bellen we u direct met de vraag uw kind op te
halen;
● Inmiddels is ook de hooikoortstijd aangebroken. Wij kunnen het verschil tussen verkoudheid en
hooikoorts of andere allergie niet beoordelen; als uw kind last van hooikoorts of een andere
allergie heeft en daardoor niest, meldt dat dan voor 11 mei bij de leerkracht; wij doen hierbij
uiteraard een beroep op uw verantwoordelijkheid als ouder tbv onze gezondheid en die van
anderen;
● Ook leerkrachten zullen alleen op school zijn en lesgeven als ze klachtenvrij zijn;
● Wij verwachten alle kinderen op school; heeft uw redenen om uw kind(eren) niet naar school te
laten komen (vanwege aandoeningen of een zwakkere gezondheid), neem dan contact op met
Sandra. Zij zal haar mail in de meivakantie in de gaten houden.
Noodopvang voor ouders in cruciale beroepen/BSO

●

Kinderen die normaal gebruik maken van de BSO, kunnen gewoon naar de BSO zoals voorheen.
De BSO tijden schuiven mee met de lestijden;
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●

●

●

Kinderen van ouders met vitale beroepen, kunnen op de dagen dat ze niet op school zijn, worden
opgevangen als noodopvang. Ze worden - met een eigen lesprogramma - ingeschoven in een
andere groep;
Aanmeldingen voor de noodopvang op school (tussen 11 en 20 mei), uiterlijk 10 mei via mail
aanvragen bij Sandra (s.buys@bskrommenhoek.nl). Ook ouders die eerder van de noodopvang
gebruik hebben gemaakt, vragen wij dat even opnieuw aan te vragen/aan te kondigen;
(Noodopvang in BSO tijd, kan worden aangevraagd bij Korein.

Communicatie met de leerkracht
● Contact met de leerkrachten en school verloopt dus voorlopig alleen digitaal (geen ouders in de
school);
● Een korte mededeling die voor de dag zelf relevant is voor de leerkracht, communiceert u tussen
8.00 - 8.30 uur via Parro;
● Aanvragen voor een langer contact/oudergesprek vraagt u ook aan via mail of Parro.
Oudergesprekken (op aanvraag van ouders of de leerkracht) vinden voorlopig plaats dmv
videobellen.
Overige zaken
● Uitgeleende chromebooks blijven voorlopig nog thuis bij de kinderen tbv het thuisonderwijs;
● Wij hebben (al) besloten om - vanwege de veiligheid - het slotfeest van dit jaar NIET door te
laten gaan. We sluiten het jaar af met de eigen groep.
● Voor de uitvoering van de musical van groep 8 kijken we komende periode naar de
mogelijkheden/(alternatieve) vertoning.
● Kinderen die jarig zijn of zijn geweest in de afgelopen periode, mogen trakteren, maar ouders
kunnen niet bij een viering op school zijn. Moment in overleg met de eigen leerkracht.
● We gaan de gemiste activiteiten zoals schoolreisjes, Amsterdam, koningspelen,
voorjaarsactiviteit, bostoneel etc niet inhalen; accent ligt op onderwijs in de weken tot de
zomervakantie;
● Instroom van kinderen die 4 jaar zijn geworden in de periode dat school dicht was tot en met de
meivakantie, mogen op school starten vanaf 1 juni (en niet direct na de meivakantie).
Groep 0/1 start eerst weer op met de huidige groep.

Maar eerst ….

