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De jarigen van deze week
Esmee

Agenda
25-04 t/m 05-05 Meivakantie
18-05
Studiemiddag team gaat niet door
21-22 mei
Hemelvaartsdag
1 juni
Tweede Pinksterdag
3 juni
MR/OV vergadering
12 juni
Studiedag team
24 juni
Schoolreis groep 3-4
24 juni
Introductiedag VO toekomstige brugklassers
1 juli
Afscheidsavond groep 8
2 juli
Sportdag?
3 juli
10.00 uur uitzwaaien groep 8
3 juli
12 uur: alle leerlingen vrij i.v.m. start zomervakantie
4 juli14 augustus Start zomervakantie
Toch nog een extra weekinfo tijdens deze vakantiedagen. Dit i.v.m. de veranderde regels m.b.t. de
noodopvang voor kwetsbare leerlingen en leerlingen van ouders met cruciale beroepen.

Coronanieuws
Woensdag 6 mei, donderdag 7 mei en vrijdag 8 mei zullen er nog onlinelessen worden aangeboden.
Onze meivakantie is dan immers voorbij.
Maandag 11 mei mogen wij de school weer openen. Er wordt gewerkt met halve groepen, die om de
dag naar school zullen gaan. De indeling van deze groepen heeft u vorige week ontvangen.
De bedoeling is dat we de dag dat de leerlingen fysiek naar school gaan, voor twee dagen de stof
gaan uitleggen. De dag dat de leerling dan thuis moet werken, wordt er gewerkt in de werkboekjes
en schriften. Op school zijn dan juf Miranda of juf Baukje aanwezig die ze, via de computer, net als in
voorgaande weken, om hulp kunnen vragen. Hun eigen juf of meester staat dan immers voor de
groep en kan de thuiswerkende leerlingen niet helpen. We denken dat we op deze manier voldoende
hulp kunnen bieden om ook het thuiswerken goed te kunnen laten verlopen.
Deze eerste schoolweken duren voorlopig tot 1 juni. Het zou kunnen, als er geen nieuwe golf
patiënten zijn ontstaan, dat we na 1 juni weer volledig open kunnen gaan. We hopen het van harte!

Is een kind verkouden dan mag het niet naar school komen. Is er in het gezin iemand die verkouden
is en koorts heeft, dan zult u uw zoon/dochter ook thuis moeten houden. Wilt u dit dan wel aan mij
doorgeven? Wij dienen dit aan de GGD te melden.
Er zijn ook ouders met een kind of een gezinslid die in de risicogroep valt. Het is voor te stellen dat
deze ouder het erg moeilijk en griezelig vindt om de zoon/dochter naar school te laten gaan. De keus
is geheel aan u. Wilt u mij dit dan ook, met een uitleg erbij, aan mij doorgeven?
Wat dit weekend door het ministerie is aangepast is de opvang voor de kwetsbare leerlingen en
leerlingen van ouders met cruciale beroepen en kwetsbare kinderen. Dit zou eerst centraal door de
gemeentes moeten worden georganiseerd. Dit is echter veranderd: nu zijn de scholen
verantwoordelijk voor de Noodopvang. Dat betekent dat wij naast het lesgeven in de groep en het
online lesgeven, nu ook leerlingen moeten opvangen die niet thuis kunnen blijven. Vandaar ook de
term Noodopvang! Ook i.v.m. zo weinig mogelijk risico op verspreiding van het virus is dit echt alleen
mogelijk voor noodgevallen.
Mocht u geen andere oplossing kunnen vinden, dan kunt u bij mij aangeven of u en voor welke
dag(en) u noodopvang nodig heeft. Met een aantal ouders is al mailcontact hierover geweest.
Voor- en naschool kan er gebruik gemaakt worden van de BSO via Welkom Kind. De BSO start weer
gewoon op, net als voor de coronacrisis. Het is wel handig dat u dit zelf met Welkom Kind
communiceert.
Op 11 en 12 mei worden de Chromebooks en Ipads weer op school ingeleverd. Hierover ontvangt u
nog nader bericht.
Hoe we verder kunnen gaan met bijvoorbeeld de eindmusical van groep 8, de schoolreizen en andere
activiteiten is echt nog niet bekend. Voorlopig zit daar nog geen ruimte in om iets anders te
organiseren. Maar we gaan creatief denken om zeker voor groep 8 een mooie laatste schoolperiode
te kunnen organiseren.
We hopen dat we voor dit moment de zaken duidelijk in beeld hebben. We doen het mogelijke waar
we kunnen. Met gezond verstand komen we vast ver!
Mochten er toch nog vragen bij u opkomen, schroom dan niet om mij te mailen!
Voor nu wens ik u mede namens het team een fijne vakantie toe!
Geniet van het mooie weer, gezondheid voor allemaal en neem de tijd voor wat ontspanning!
Margriet

Veiligheidsmaatregelen start school
Nog even weer op een rijtje de voorzorgsmaatregelen en leerlingverdeling over de gehalveerde
groepen. In welke groep uw kind is geplaatst ( blauw of groen) heeft u vorige week ontvangen.
Week
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag vrijdag
11- 15 mei
18-20 mei
vrij
vrij
25-29 mei
2 juni-5 juni vrij
NB: deze laatste week onder voorbehoud: wie weet mag dan de hele school al weer starten
Denkt u eraan: het schoolplein is gesloten voor de leerlingen die niet naar school gaan!
Wilt u slechts zeer kort voor de aangegeven tijd uw kind naar school brengen. Ook als de kinderen
zelf naar school gaan, pas vlak voor de aangegeven tijd laten aankomen. Na afloop van de school gaat
iedereen direct weer op weg, niet blijven hangen/praten bij de school.

Informatie die de leerkracht die dag dringend nodig heeft, graag voor 8 uur mailen naar de eigen
leerkracht.
We vragen ieder zoveel mogelijk op de fiets of lopend komen. Kunnen kinderen alleen naar school,
dan het liefst alleen laten gaan. Mocht u toch met de auto naar school komen, wilt u dan de
parkeerplaats bij de eerste ingang oprijden en via de kant van het voetbalveld de parkeerplaats weer
afrijden. Parkeren bij ophalen onder de bomen of op het Blughut terrein. De parkeerplaats zo vrij
mogelijk houden, zeker aan de hekkant.
Halen en brengen:
De ingang van het schoolplein dient vrij gehouden te worden.
Ouders/opvang, e.d. groep 1 en 2: wachten op plein verdeeld over de hele lengte van het hek, 1,5 m
afstand houden, kind gaat naar de juf die op het plein staat.
Ouders/opvang e.d. groep 3-8: liefst “tut en d’r ut”: ouders op parkeerplaats verdeeld over de hele
lengte van het hek, 1,5 m afstand, kind gaat naar juf/meester die op plein staat.
Teamleden staan op schoolplein en nemen de kinderen mee naar binnen
Gebruik ingangen:
Groep 1 en 2: Kleuteringang: NB: om zo weinig mogelijk ouders te laten halen en brengen gaan ook
de instroomleerlingen vanaf 1 januari 2020 tot 14.00 uur naar school!
brengen: groep 1 om 8.25 uur, groep 2 om 8.35 uur
ophalen: groep 1: 13.55 uur, groep 2 om 14.05 uur
Op vrijdag zijn deze beide groepen om 11.45 (groep 1) en om 11.55 uur(groep 2) vrij
Groep 3-4-5
Hoofdingang:
Brengen: groep 3a of 3b om 8.20 uur, groep 4 of groep 5 om 8.30 uur,
Ophalen: groep 3a of 3b om 13.50 uur, groep 4 of groep 5 om 14.00 uur
Groep 6-7-8
Ingang bij hun lokaal:
Brengen: groep 6 of 7a om 8.20 uur, groep 8 of 7b om 8.30 uur
Ophalen: groep 6 of 7a om 13.50 uur, groep 8 of 7b om 14.00 uur
Jassen worden op de door de leerkracht aangegeven plek opgehangen.
Tassen gaan mee in de klas. Er wordt geen gebruik gemaakt van de koelkasten om zo weinig mogelijk
loopjes in de school te hebben.
Pauzes worden per groep onafhankelijk van elkaar gehouden. De leerkrachten bespreken dit
onderling. Uit hygiëneoverwegingen en vanwege het gemak: de pauzehap ( fruit of brood) graag kant
en klaar meegeven. Zeker voor de jongere leerlingen.
Traktaties: Uit het oogpunt van hygiëne kunnen alleen verpakte lekkernijen kunnen worden
getrakteerd. Voorlopig geen zelfgemaakte heerlijkheden.
De leerkrachten van groep 1-2 nemen persoonlijk contact op met de nieuwe kleuters die in april, mei
en juni vier zijn geworden of nog worden.
Is uw kind niet zindelijk dan kan het helaas niet naar school komen. Wilt u dat dan aan de school
melden? Ook is het uit het oogpunt van hygiëne niet wenselijk dat leerkrachten gaan helpen bij
toiletbezoek. Wilt u de komende weken uw kind leren dat hij/zij geheel zelfstandig naar het toilet
kan gaan. Dus schoonmaken van de billen, handen wassen en zelf de kleding aan-/uittrekken.
Gemakkelijke kleding zou daarbij kunnen helpen. Wij mogen dat niet doen. Mocht uw kind een
ongelukje hebben gehad, dan bellen we u op om zelf de schone kleren aan te kunnen trekken.

Stukjes voor de volgende weekinfo kunt u inleveren
tot 12.00 uur op donderdag 07 mei 2020

