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Inleiding
De scholen mogen weer open en daar zijn we heel erg blij mee. Bijna alle kinderen snakken ernaar om
weer naar school te kunnen om daar vooral hun vriendjes weer te zien en de juf. Vele kogels zijn door de
kerk gegaan de afgelopen paar dagen. 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 gisteren zijn aangereikt als
school. Een deel daarvan is verplicht en een deel gaat om adviezen waar we zo goed mogelijk rekening
mee houden. Bij deze adviezen hebben wij als PlatOO en school bepaalde afwegingen gemaakt. Wat is
haalbaar bij een schol zo groot als die van ons en vooral ook … wat willen wij de kinderen voor gevoel
geven, wanneer zij op school zijn? Wij willen de school niet neerzetten als een vesting met pijlen en
schotten. Wij willen geen mondkapjes voor kinderen.
In deze nieuwsbrief een uitleg van ons plan van aanpak, een toelichting op de keuzes die we hebben
gemaakt en de consequenties daarvan. Deze gelden in ieder geval voor komende week en na de vakantie
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net zo lang als er geen aangepaste richtlijnen komen. Zoals u zult kunnen lezen, proberen we het zo fijn
mogelijk te maken voor de kinderen op school, maar alles is toch ook anders dan anders. Ik ben blij te
kunnen meedelen dat de MR achter ons voorstel staat.

Eerste weken
We besteden de eerste week na heropening vooral aan het goed hebben met elkaar; wat hebben we
meegemaakt, wat viel mee, wat viel tegen, etc en het goed observeren van de kinderen. Toetsen is voor
later (na twee weken fysiek onderwijs tenzij quarantaine), zodat iedereen weer even rustig in de
schoolcontext kan landen.
Alle kinderen naar school
Alle kinderen die klachtenvrij zijn (zie uitleg verderop in deze nieuwsbrief) worden op school verwacht.
De school is open en dus zijn kinderen verplicht om naar school te komen. Alleen als er een medische
reden is, is thuisonderwijs mogelijk. Dat wordt overlegd met Sandra. Andere redenen (zoals aanstaande
vakanties etc) zijn geen legitieme reden om kinderen thuis te houden. Wij worden gevraagd te
registreren welke kinderen zonder geldige reden niet op school zijn.
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; handen wassen, geen handen schudden etc.
● Kinderen hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden.
● Kinderen werken en spelen in vaste ‘bubbels’ met vaste leerkrachten en ondersteuners;1 de
verschillende bubbels mogen niet met elkaar in aanraking komen. Wij kiezen, gezien ons
onderwijsprogramma, de veiligheid (geschatte risico’s per leeftijdsgroep) en haalbaarheid in de
context van onze school voor het volgende:
○ Bouw 1,2 en 3 is een bubbel met de vaste leerkrachten;
○ Bouw ⅘ is een bubbel met de vaste leerkrachten en onderwijsassistent Monique;
○ Groep 6/7 is een bubbel met Aniel, Nina en stagiaires Loes Peeters en Iris Hulsen.
Begin- en eindtijden, ruimtes en pauzes per groep/bouw
Onderbouw:
Begin: inloop tussen 8.15 en 8.30 uur via de tweede ingang aan de rechterkant van het gebouw.
Eindtijd: 14.30 uur. Ouders wachten op het plein: kinderen worden door de leerkrachten naar het plein
gebracht.
Lokalen: groep 1,2 en 3 werken in de voor hen bekende lokalen (groen, blauw en rood).
Vaste pauzetijden met hele bouw olv eigen leerkrachten.
Eigen toiletruimte.
Middenbouw:
Begin: inloop tussen 8.15 en 8.30 uur via de eerste ingang aan de rechterkant van het gebouw.
Eindtijd: 14.30 uur. Ouders wachten op het plein: kinderen worden door de leerkrachten naar het plein
gebracht.
Dat is verplicht om zo makkelijker te kunnen bepalen wie in quarantaine moeten bij een eventuele
besmetting in de groep (en zo te voorkomen dat de hele school in quarantaine moet).
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Lokalen: groep 4 en 5 werken in de voor hen bekende lokalen (geel en oranje) op vaste werkplekken in
kleine groepjes. Vaste pauzetijden met hele bouwgroep (voorkant en veld) olv eigen leerkrachten.
Eigen toiletruimte.
Groep 6/7:
Begin: inloop tussen 8.15 en 8.30 uur via de hoofdingang.
Eindtijd: 14.00 uur. Kinderen gaan zelfstandig naar huis. Voor de kinderen die naar de BSO gaan is
vanaf dat moment al BSO beschikbaar.
Lokalen: groep 6/7 werkt in het voor hen bekende lokaal; daar is een stukje van de middenruimte aan
toegevoegd om voldoende afstand en ventilatie te kunnen hebben. Kinderen zitten in twee of drietallen
bij elkaar op een vaste plek. Groep 7 heeft eigen toiletruimte.
Afwijkende pauzetijden2: korte pauze: 10.30 - 10.45 uur.
De klas eet met de leerkracht in de klas met een onderwijsactiviteit.
Groep 8:
Begin: inloop tussen 8.15 en 8.30 uur via de deur van de teamkamer.
Eindtijd: 14.00 uur. Kinderen gaan zelfstandig naar huis. Voor de kinderen die naar de BSO gaan is
vanaf dat moment al BSO beschikbaar.
Lokaal: voor groep 8 is de speelzaal ingericht. Dat is een grotere ruimte voor deze leeftijdsgroep dan het
normale ‘paarse’ lokaal. De kinderen zitten twee aan twee. In deze ruimte kan groep 8 ook goed oefenen
van de eindmusical. Groep 8 heeft een eigen toiletruimte.
Afwijkende pauzetijden3: korte pauze: 10.45 - 11.00 uur.
De klas eet met de leerkracht in de klas met een onderwijsactiviteit.
Als kinderen vanwege slecht weer binnen moeten blijven, blijven ze tijdens de pauze in hun eigen
ruimte.
Bij klachten blijft een kind thuis!
Als een kind klachten heeft die zouden kunnen wijzen op een besmetting met COVID 19, blijft het thuis.
Dat geldt voor neusverkoudheid, benauwdheid en koorts. Heeft u als ouders twijfels over klachten, houdt
het dan voor de zekerheid thuis. Het advies blijft om uw kind te laten testen als de klachten aanhouden.
Als een kind met klachten naar school komt of in de loop van de dag ontwikkelt, bellen wij u om uw kind
zsm op te halen. Dit zijn geen sympathieke maatregelen, maar beter safe than sorry. Beter een dag
‘extra’’ thuis (ook al komt het niet uit) in plaats van een hele groep plus leerkrachten verplicht 5 (of tien)
dagen in quarantaine. Kinderen blijven ook thuis als een huisgenoot naast milde corona klachten ook
koorts (vanaf 38 graden Celcius) of last van benauwdheid heeft;
Kinderen die thuis zijn, krijgen een programma om thuis aan te werken. Per bouw bekijken we hoe/of/en
wanneer we deze kinderen met hun vragen kunnen helpen. Dat moet uiteraard om het onderwijs op
school heen geregeld worden. Die informatie krijgt u via het bouwteam als dat aan de orde is.
Ziekmelden: voor 8.30 uur via telefoonnummer 0499-471696. Geef bij het ziek melden ajb aan of het gaat
om Corona gerelateerde klachten. Het bouwteam neemt contact op over thuisprogramma (na 1e dag).
De afwijkende tijden voor groep 6/7 en groep 8 hebben te maken met het volgens de richtlijnen houden
van pauzes met de eigen groep en onder leiding van de eigen leerkracht.
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Wat bij een besmetting in de groep (bubbel)?
Leerkrachten en kinderen die in nauw contact zijn geweest met iemand die besmet is met het
coronavirus gaan 5 dagen in quarantaine. Na deze 5 dagen kunnen zij zich laten testen. Dit is vrijwillig.
Personeel of leerlingen die zich niet laten testen, moeten nog 5 dagen langer in quarantaine blijven. Dit
is landelijk beleid. Bij een besmetting schakelen wij direct met de GGD voor advies en het uitvoeren van
een bron- en contactonderzoek. Als een (bouw)groep (bubbel) in quarantaine moet, verzorgen wij
onderwijs op afstand zoals u dat n de afgelopen periode van ons gewend bent.
Zieke leerkracht
Als er een leerkracht ziek is (geen quarantaine), gaat er een (jaar)groep naar huis. Dat komt omdat de
vervangerspool nu ook niet van scholen/groepen mogen wisselen en we dus geen vervanger in de groep
mogen zetten. Ook niet vanuit een andere bouw. Daar waar het lukt zorgen we voor een
thuiswerkprogramma (zonder begeleiding). Als een leerkracht langer ziek is, wisselen we daarbij de
groepen binnen de bouwgroep. Voor groep 8 geldt: bij ziekte stappen we over op thuisonderwijs.

Halen en brengen
Brengen
● Kinderen van groep 1 t/m 2 worden tot aan de ingang gebracht door 1 ouder. De leerkracht
wacht hen daar op. Houdt 1,5 meter afstand van anderen.
● Kinderen van groep 3: (1 ouder): afscheid nemen bij het hek. Wij begeleiden hen de eerste dagen
vanaf het schoolplein naar de juiste ingang.
● Kinderen van groep 4 en 5 komen zo veel mogelijk zelfstandig naar school, maar als de ouder ze
brengt is dat tot aan het hek van het schoolplein.
● Kinderen van groep 6, 7 en 8 komen volledig zelfstandig naar school, bij voorkeur te voet.
● Kinderen die met de fiets komen stallen die via het hek (bij de pingpongtafel) en gaan zo snel
mogelijk naar de klas.
Halen
● Houdt 1,5 meter afstand. Ook bij het ophalen.
● Verdeel u over het schoolplein aan de voorkant met anderhalve meter tussen andere ouders;
● Kinderen worden door de leerkrachten naar het schoolplein gebracht of komen daar zelf naar toe.
Algemeen
● Ouders mogen niet de school in.
● Wij adviseren u om een mondkapje te dragen op het schoolplein.
Mondkapjes
De leerkrachten in de bovenbouw gebruiken een doorzichtige mondbescherming en houden die op. De
leerkrachten in de andere bouwgroepen zijn bepalen zelf of ze dat willen. Hoewel het een advies was,
willen wij het dragen van mondkapjes voor groep 7 en 8 niet verplicht stellen in de school. Het mag wel,
maar het hoeft dus niet. We zien dat als een te grote belemmering op allerlei fronten.
Ventilatie
De klaslokalen moeten zoveel mogelijk geventileerd worden. Dat gebeurt iig in alle pauzes en na school.
Indien nodig (dat kunnen we meten) tussendoor. Gezien de voorspelde kou is het handig als u uw kind
goed en met laagjes aankleedt, want het kan koud zijn in de klas.
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Hygiëne en schoonmaak
● De richtlijnen van het RIVM blijven van kracht. 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 (veel handen wassen, niezen
in de elleboog etc);
● 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);
● De leerkrachten -kunnen als ze dat willen - bij directer contact met een kind of groepje gebruik
maken van (mobiel) gespreksscherm voor elke leerkracht;
● Verder is er elke lesdag tijdens de grote pauzes een extra ronde schoonmaak (toiletten,
deurkrukken, lichtknoppen, tafeltjes).
Chromebooks, werkboeken, wisbordjes, schriften etc
Kinderen die een Chromebook hebben geleend van school MOETEN die maandag OPGELADEN weer
mee naar school brengen. Nadat het Chromebook is ingeleverd, wordt de leenovereenkomst verscheurd.
Ook alle andere materialen die van school komen, moeten maandag mee worden gebracht.
Gymlessen
De Bongerd blijft voorlopig gesloten en we kunnen dus ook geen gymlessen binnen geven.
We zullen in de plaats daarvan beweeglessen buiten verzorgen gedurende de week/extra buiten spelen.
Uiteraard als het weer dat toelaat.
Communicatie met de leerkracht
● Contact met de leerkrachten en school verloopt voorlopig alleen digitaal (geen ouders in de
school); ook de oudergesprekken volgende week.
● 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. Alle
oudergesprekken vinden voorlopig plaats dmv videobellen.
Overige zaken
● Schoolbrede activiteiten zijn voorlopig dus nog niet mogelijk;
● Het besluit over de mogelijkheid om met groep 6, 7 en 8 op kamp te gaan, stellen we nog even
uit;
● Er zijn geen PlatOO klassen. De leerlingen van de PlatOO klassen krijgen
ondersteuning-op-afstand: communicatie naar de leerlingen waar dit voor geldt, volgt volgende
week;
● De verjaardagen vieren we zolang dit nodig is per groep (bubbel) en niet met alle kinderen
samen. De bouwteam informeren jullie in de eerstvolgende bouwupdate over de vorm. Traktaties
verzorgt de school.
● Teamleden overleggen online. Werken na school zoveel mogelijk vanuit huis.
● Externe ondersteuning is er alleen nog online, bijvoorbeeld de Taalbrug en Opdidakt. Voor
ondersteuning die het directe welzijn van een kind bepalen, maken we een uitzondering (na
toestemming van ouders). Deze externe ondersteuning draagt dan wel een mondkapje.
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