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De jarige van deze week
Lisa

Agenda
18-05
21-22 mei
1 juni
3 juni
12 juni
1 juli
2 juli
3 juli
3 juli
4 juli- 14 augustus

Studiemiddag team gaat niet door
Hemelvaartsdag
Tweede Pinksterdag
MR/OV vergadering
Studiedag team
Afscheidsavond groep 8
Sportdag?
10.00 uur uitzwaaien groep 8
12 uur: alle leerlingen vrij i.v.m. start zomervakantie
Start zomervakantie

Hoera!
Maandag 11 mei mogen wij de school weer openen.
Zoals u al eerder heeft gelezen, werken we voorlopig
nog 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. NB: Wilt u de kinderen een stevige tas mee
naar school geven. In de tas worden de werk- en leerlingboeken meegegeven. Hebben ze thuis
gewerkt, dan kunnen de boeken en schriften meteen weer in dezelfde tas worden gedaan, zodat ze
paraat staan om weer mee te nemen op de dag erna! Ook de lunch en pauzehap kan in deze tas,
maar dan graag nog extra verpakt in een plastic tas, zodat de boeken en schriften schoon blijven.
De gymtas is niet nodig. Misschien wel een paar oude schoenen voor als we op het veld mogen
gymmen.
Op school zijn juf Miranda of juf Baukje aanwezig die, via de computer, net als in voorgaande weken,
extra hulp/uitleg kunnen geven. Deze leerkrachten zijn tussen 9.30 en 11.30 uur beschikbaar. De
inlogcode voor Google Meet is: k7pxfeg

Ook de extra ondersteuning die enkele leerlingen ook tijdens het thuisonderwijs ontvingen, gaat
gewoon door, maar dan veelal op school. Daarnaast wordt er voor kwetsbare leerlingen en leerlingen
met ouders in cruciale beroepen noodopvang op school georganiseerd. We hebben nu bijna dagelijks
een viertal leerlingen die opgevangen moeten worden. Om te zorgen dat de groepen zo weinig
mogelijk gemengd worden deze eerste weken, zullen we de opvangkinderen niet toevoegen aan een
groep. De opvang vindt plaats in de Dele door juf Baukje of juf Miranda. We denken dat we op deze
manier voldoende hulp kunnen bieden om ook het thuiswerken op de niet-schoolgaande dagen goed
te kunnen laten verlopen.
In de kleutergroepen is al het speelgoed en andere materialen, zoals bijv. de kleurpotloden, verdeeld
over blauwe en groene bakken, zodat ook dit niet door verschillende groepen wordt gebruikt.
Naast deze organisatorische taken wordt er de komende tijd regelmatig schoongemaakt/ontsmet:
deurklinken, lichtknopjes, tafels en stoelen, eventueel speelgoed, toiletten worden extra
schoongemaakt gedurende de dag en natuurlijk nog van alles waar we zoal tegenaan lopen. Een
verantwoordelijke taak naast ons eigen verantwoordelijke werk. We hopen dat we hiermee het virus
onder controle houden en de school snel weer volledig open kan gaan.
Nog een paar belangrijke zaken, waarop we vertrouwen op uw verantwoordelijkheid:
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 wordt geen koelkast gebruikt: etenswaren en drinken voor de lunch en de kleine pauze
blijven in de tas die wordt meegenomen in de klas.
Eten en drinken zoveel mogelijk kant en klaar meegeven: geschilde appel, gepelde
mandarijn, etc.
Er mag geen eten worden gedeeld, ook niet om even te laten proeven. Ieder kind zit aan een
eigen plekje tijdens het verorberen van de pauzehap of de lunch.
Pauzes, zowel buiten als binnen, 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.
Handen worden vaak gewassen met water en zeep: zodra de kinderen binnen komen, voor
het eten en na het buitenspelen en natuurlijk na toiletbezoek.
Trakteren mag niet! Ondanks eerdere berichten waarin we aangaven dat verpakte traktaties
wel mogelijk zijn, wordt dit nu echt ontraden om zo weinig mogelijk kans op eventueel
meegenomen virussen te kunnen verspreiden op school.
Er wordt veel gelucht, dus de ramen zullen open staan. Hierdoor kan het koud worden in het
lokaal. Wilt u uw kind voor de zekerheid een vest of trui meegeven naar school?
Speelgoed of andere nieuwe spulletjes om aan de juf of meester te laten
zien mogen de komende tijd ook nog niet.
Het plein is onder schooltijd alleen toegankelijk voor leerlingen van de
school en de kinderen van de BSO. Na schooltijd/BSO-tijd is het plein
gesloten.
Mochten er toch nog vragen bij u opkomen, schroom dan niet om mij te mailen!
Margriet

In- en uitgaan van de school
De ingang van het schoolplein dient vrij gehouden te worden. Komt u zoveel
mogelijk lopend of op de fiets naar school! Per dag graag slechts eén ouder per
gezin die de kinderen komt brengen. Parkeren zoveel mogelijk tussen de eikenbomen of op het
Blughut terrein. Ook het team zorgt ervoor om aan de wegzijde van de parkeerplaats te parkeren. De
pleinkant van de parkeerplaats is dan leeg en biedt zo voldoende ruimte voor ouders met fietsen om
tijdens het wachten de onderlinge afstand van 1,5 m in acht kunnen te nemen.
Worden uw kinderen op verschillende tijden verwacht en u brengt de kinderen zelf, dan hoeft u
vanzelfsprekend niet eerst weer naar huis terug. Als het eerste kind naar binnen is, kunt u op een

rustig plekje even wachten totdat de leerkracht het andere kind ophaalt. Dit geldt ook tijdens het
ophalen van uw kind.
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.
NB: Wilt u dit ook aan de opvang meedelen?
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

Chromebooks
Op 11 en 12 mei worden de Chromebooks en I-pads weer op school ingeleverd. Volgens mij hebben
veel leerlingen hier prima mee gewerkt de afgelopen periode. Wat fijn dat deze mogelijk al op school
aanwezig was!
Volgende week willen we ze graag weer op school hebben. Wilt u uw kind maandag of dinsdag het
opgeladen Chromebook of I-pad, het oplaadsnoer en de muis meegeven? Graag voorzien van de
naam van het kind en in een plastic tasje, zodat wij weten wie welk Chromebook heeft ingeleverd.
Vervolgens zullen wij het Chromebook controleren op gebruik en ontsmetten, voordat ze weer in de
oplaadkast gaan en in school gebruikt kunnen worden. Tijdens schooltijd zullen we een Chromebook
koppelen aan één kind per dag. Na gebruik zullen we ze weer gaan ontsmetten, zodat een ander er
weer gebruik van kan maken.

”Herstart”
Februari / maart waren we al voorzichtig gestart met de BSO Welkom-Kind. Helaas door de Corona
Crisis werd dit een valse start. Maar met de start van school en de kinderopvang op 11 mei kunnen en
mogen wij ook weer los! Dat is fijn, want we hebben er ontzettend zin in!
Vanaf volgende week hebben we van maandag t/m donderdag een dagelijkse bezetting van
minimaal 2 kinderen per dag en soms wel 6! Opvang op vrijdag is ook mogelijk.
Indien er ouders zijn die opvang nodig hebben omdat je gastouder nog niet aan het werk gaat, of
omdat opa en oma het nog niet aandurven of om wat voor reden dan ook dan kunnen wij misschien
helpen.
Belangrijk hierbij is te vermelden is dat opvang bij de BSO afgenomen kan worden als de kinderen
naar school gaan. Voor ouders met cruciale beroepen is er meer mogelijk.
Bel gerust en dan kijken we wat de mogelijkheden zijn!
Uiteraard werken we volgens de richtlijnen van het RIVM en de hygiëne protocollen van de GGD /
Brancheorganisatie.
Tot gauw!

Hartelijke groet,
Gerda en Lydia
BSO Welkom-Kind Friesland
Willinge Prinsstraat 16
8421 PE Oldeberkoop
BSOwelkomkindfriesland@gmail.com
06 121 40 394

Stukjes voor de volgende weekinfo kunt u inleveren
tot 12.00 uur op donderdag 14 mei 2020

