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We mogen weer naar school!
Dat is wel heel fijn voor alle kinderen. Iedereen
kan weer de rol aannemen die bij je hoort.
Moeder is weer alleen moeder, vader weer
alleen vader en leerkracht weer leerkracht.
Een beetje zoals het hoort, maar wel met een
hoop regels en afspraken om te zorgen dat het
veilig kan.
In deze nieuwsbrief zetten we alle zaken op een
rij waarbij we rekening gehouden hebben met
richtlijnen die uitgezet zijn vanuit de overheid,
overkoepelende organisatie, gemeente en
schoolbesturen.

Zo gaat het er vanaf 8 februari uitzien:
● Alle kinderen komen weer naar school.
● We zullen in alle groepen op alle dagen werken met een continurooster. De kinderen
eten op school op maandag, dinsdag, donderdag (en de groepen 5 t/m 8 ook op vrijdag).
Kunt u hen een lunchpakketje meegeven naar school?
● De schooltijden zien er als volgt uit:
Maandag

8.30-14.15 uur

Dinsdag

8.30-14.15 uur

Woensdag

8.30-12.15 uur

Donderdag

8.30-14.15 uur

Vrijdag

groep 1 t/m 4 8.30-12.00 uur
groep 5 t/m 8 8.30-14.15 uur
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Binnen de school willen we ook zo min mogelijk heen en weer geloop. Daarom zal er
alleen in de klas getrakteerd mogen worden. Let erop dat u kiest voor een verpakte
traktatie.
Na 5 februari 12.00 uur, stopt het digitale thuisonderwijs/onderwijs-op-afstand zoals het
de afgelopen weken georganiseerd was.
Ouders komen niet op het schoolplein en niet in de school.
U laat uw kinderen zoveel mogelijk zelfstandig naar school gaan.
Breng uw kind alleen naar school, wij adviseren u een mondkapje te dragen.
Er wordt door de betreffende leerkrachten contact opgenomen met de nieuwe 4 jarigen
over het startmoment bij ons op school.
Bij ziekte van het personeel gaan we natuurlijk op zoek naar vervanging. Lukt dit niet dan
zal de groep die dag niet naar school kunnen komen, we zullen dit via Parro aan u laten
weten.
De afspraken over wel/niet naar school mogen komen zijn aangescherpt. Kinderen die
neusverkouden zijn, hoesten, benauwd zijn, verlies van reuk/smaak hebben of koorts
boven de 38 graden, mogen niet naar school komen.
Is er binnen uw gezin iemand die griepverschijnselen heeft, neem dan contact op met uw
huisarts. Het advies van de huisarts is leidend of uw kind naar school mag. Zonder
advies kan uw kind niet naar school komen. Het kind blijft ook thuis als een gezinslid
besmet is met corona of last heeft van hiervoor genoemde verschijnselen.
We maken afspraken over hygiëne en routine maatregelen: denk aan handen wassen,
looproutes door de school, gebruik van meerdere ingangen, wisselende pauzetijden,
jassen in de klassen en niet aan de kapstokken wat voor oponthoud kan zorgen. Er zijn
schoonmaakmaterialen gekocht die in de klassen zijn. De papieren handdoekrollen in de
toiletten worden dagelijks vervangen.
Of de gymzalen van de gemeente opengaan, weten we nog niet. Zodra daar meer
duidelijkheid over is, laten we u dat uiteraard weten.
Waar gaan de kinderen de school binnen? Op de Meteoorlaan wachten de leerkrachten
van de groepen 1-2 de kinderen buiten op en de andere groepen gaan direct door de
buitendeur van hun eigen lokaal naar binnen. Op de Schelfhorst wachten de leerkrachten
van groep 1,2,3 de kinderen buiten op en de andere kinderen gaan direct naar binnen,
via het hek en de deur die zij de afgelopen maanden ook al gebruikten.
Aanstaande maandag willen we alle chromebooks weer terug op school hebben! U kunt
het geleende chromebook, inclusief oplader, aan uw kind meegeven. Deze levert het in
bij de eigen leerkracht.
Alle boeken, schriften enz. ook maandag weer mee naar school alstublieft.
Het dringende advies vanuit de overheid is om kinderen uit de bovenbouw in de gangen
een mondkapje te laten dragen. Dit advies nemen wij zeer serieus en breiden we uit
omdat we in onze bovenbouw te maken hebben met grote groepen kinderen die in de
gangen moeilijk 1,5 meter afstand kunnen houden. Op De Mare geldt daarom de
volgende afspraak: MTL >> alle kinderen van de groepen 5/7, 6b, 8a en 8b dragen in de
gangen een mondkapje. SCH >> alle kinderen van de groepen 6a en 7a dragen in de
gangen een mondkapje. Uiteraard dragen alle teamleden ook een mondkapje als zij door
de gangen lopen.
Mocht uw kind gebruik maken van BSO-noodopvang, dan worden de kinderen van De
Kinderhaven/De Romeinen gelijk om 14.15 uur opgehaald, kinderen die gebruik maken
van de BSO-noodopvang van Junis zullen om 15.15 uur opgehaald worden. Uiteraard
zullen wij deze kinderen van 14.15 uur tot 15.15 uur opvangen.

●

●

Zoals ons dringend geadviseerd wordt, zullen we veel ventileren. Concreet betekent dit
dat we de ramen in de lokalen veel open zullen hebben. Kijkend naar de
weersverwachting raden we u aan uw kind warm aan te kleden. Laagjes kleding zijn
hierin handig zodat kinderen iets uit kunnen doen mochten ze het warm krijgen.
Aanvullende informatie zal zo snel mogelijk volgen. Vooral de richtlijnen hoe om te gaan
bij positieve testen van kinderen.

Op deze wijze hopen wij dat we aan alles gedacht hebben en alles zo veilig mogelijk hebben
georganiseerd.
Ook nu geldt weer, samen komen wij er doorheen. Met een koel hoofd en een warm hart,
respectvol naar alle meningen en opvattingen.
Belangrijke data:
5-16 februari
19 maart
22-25 maart

Definitief adviesgesprekken groep 8
Rapport/portfolio mee
Online voortgangsgesprekken groep 3 t/m 8

