27. Nieuws

Agenda
Vrijdag 24 april
Zaterdag 25 april
Maandag 11 mei

23 april 2020

Tussen 12.00 uur en 14.00 uur werk inleveren, groep 3 t/m 7
Start meivakantie
Weer (gedeeltelijk) naar school!

Een nieuwe periode van “gedeeltelijk naar school gaan”
In deze nieuwsbrief leggen we u uit hoe het gedeeltelijk naar school gaan er voor de kinderen
uit gaat zien. We hebben de afgelopen twee dagen hard gewerkt om hier een passende vorm
voor te vinden. Het team en de MR van onze school is hier slagvaardig in te werk gegaan.
School Loevestein heeft een soortgelijk systeem, er zit qua aanpak dus geen verschil in onze
scholen.
We raden u aan deze nieuwsbrief goed te lezen!
Daar gaan we….  Eerst een schema, dan de uitleg…

Dag

Groep 1, 2, 3B, 4, 5, 6, 7

Tijd

Opmerkingen
-De indeling van dagdelen staat vast,
zodat het continuïteit biedt. Elke week
is hetzelfde, we willen zo weinig
mogelijk verwarring veroorzaken.

Ma.mo

X-groep

8.15-11.15 uur

Ma.mi

Y-groep

12.00-15.00 uur

Di.mo

X-groep

8.15-11.15 uur

Di.mi

Y-groep

12.00-15.00 uur

Woe
Zelfstandig werken thuis (1 t/m 8)
Do.mo

Y-groep

8.15-11.15 uur

Do.mi

X-groep

12.00-15.00 uur

Vrij.mo

Y-groep

8.15-11.15 uur

Vrij.mi

X-groep

12.00-15.00 uur

-er is gekozen voor een gelijk aantal
dagdelen op de ochtend en op de
middag.
-groep 1 gaat mee in het rooster van
de indeling van de X/Y groepen. Een
deel van de groep gaat dus ook op
vrijdagmiddag naar school.

Ochtend- en middagploeg
De kinderen van groep 1, 2, 3B (Karin), 4, 5, 6 en 7 gaan op maandag, dinsdag, donderdag
en vrijdag halve dagen naar school. We hebben de kinderen ingedeeld op familie. Broertjes
en zusjes volgen zoveel mogelijk hetzelfde rooster.
Uw kind(eren) zit(ten) in de X-groep of in de Y-groep.
 De X-groep gaat op maandagochtend, dinsdagochtend, donderdagmiddag en
vrijdagmiddag naar school.
 De Y-groep gaat op maandagmiddag dinsdagmiddag, donderdagochtend en
vrijdagochtend naar school.
De schooltijden van de ochtendploeg zijn van 8.15 uur tot 11.15 uur.
De schooltijden van de middagploeg zijn van 12.00 uur tot 15.00 uur.
De tijden van deze ploegen zijn zo gekozen, omdat er tussen de twee ploegen door
schoongemaakt moet worden. Ook hebben de leerkrachten pauze nodig. De kinderen en ook
de ouders moeten elkaar niet tegenkomen tussen de twee ploegen door. En na de
middagploeg is er tijd nodig voor nawerk en voorbereiding voor de volgende dag. Het vraagt
behoorlijk wat extrá’s van de teamleden.
Dit rooster blijft iedere week hetzelfde en duurt zo lang deze tussenperiode van gedeeltelijk
naar school gaan duurt. Dat is minimaal 4 weken.

HET SCHEMA VAN DE VERDELING VINDT U ALS BIJLAGE VAN DEZE NIEUWSBRIEF!

Groep 3A en groep 8
Groep 3A van juf Sietske en groep 8 zijn twee groepen met erg kleine aantallen (14/15
kinderen). Deze groepen kunnen als groep 2.5 dagen naar school op de gewone schooltijden
(8.15 uur – 14.15 uur). De halve dag is dan van 8.15 uur tot 11.15 uur.
We doen dit omdat het voor de groep (vooral voor groep 8) fijn is om compleet te zijn,
afscheid van de basisschoolperiode. We doen het óók omdat we twee collega’s moeten
missen (juf Attie en juf Nynke) die om medische redenen niet fysiek op school kunnen zijn.
We kunnen personeel dan anders inzetten en vangen het gemis onder andere van zo op.
Groep 3A
Maandag 8.15 – 14.15
Dinsdag 8.15 – 14.15
Donderdag 8.15 – 11.15

Groep 8
Dinsdag 8.15 – 14.15
Donderdag 8.15 – 14.15
Vrijdag 8.15 – 11.15

Woensdag thuiswerkdag
Voor alle kinderen is woensdag een thuiswerkdag. Op deze dag kunnen de kinderen
zelfstandig thuis aan het werk. Veelal met gebruik van Junior Einstein, Rekentuin, Taalzee,
Lijn 3, Onderbouwd, etc. De uitgeleende chromebooks mag u daarom nog even thuis houden
voor deze komende weken.

Hulp aan kinderen
De kinderen hebben een bijzondere periode achter de rug. We hebben de ruimte om
kinderen op dinsdag en donderdag vrijdag ook buiten de klas te ondersteunen. Dit doet juf
Antsje op dinsdag en juf Sietske op donderdagmiddag en vrijdag.
Welk werk?
De meeste kinderen gaan dus 4x3 uren naar school. We besteden deze tijd vooral aan de
belangrijkste vakken als (begrijpend) lezen, rekenen, taal, spelling. Doordat de kinderen deze
instructies weer dagelijks krijgen, zullen we ze weer flink in hun ontwikkeling verder kunnen
helpen.
Ziekte in het team
We hopen dat iedereen gezond blijft. Bij ziekte in het team geldt ons vervangingsprotocol. Bij
ziekte van teamleden vangen we de eerste dag op (Felix) en daarna proberen we vervanging
te regelen. Lukt dit niet dan is er de mogelijkheid dat we teamleden rouleren, zodat niet 1 klas
langdurig thuis zit.
Juf Attie en juf Nynke kunnen om medische redenen fysiek niet aanwezig zijn op school. Voor
Nynke hebben we vervangster juf Martine Stilma gevonden die de lessen uitvoert. Voor groep
4 verzorgt juf Sandra de 4 dagen in groep 4.
Fruit mee
Zowel de ochtendgroep als de middaggroep heeft een fruitpauze. De kinderen moeten dus
fruit mee. De kinderen van groep 3A (Sietske) en groep 8 nemen op de hele dagen natuurlijk
gewoon hun lunch mee.
Halen- en brengen
Ouders brengen de kinderen tot aan het schoolhek. We kunnen geen ouders toelaten in
school en op ons plein. Meester Errol en meester Felix staan bij de poort en wijzen de
kinderen de weg (en helpen mee).
De deuren gaan ’s morgens om 8.05 uur open. Kom niet te vroeg…
De deuren gaan ’s middags om 11.50 uur open. Kom niet te vroeg…
We vragen u als u de kinderen weer op komt halen om een ruime plaats uit te zoeken op het
grote veld bij de skatebaan. We brengen de groepen zelf over de weg naar het grote veld toe.
De kleuters gaan als eerste en zullen ’s ochtends om 11.10 uur uit zijn en ’s middags om
14.55 uur. We vragen de kinderen van groep 5 t/m 8 zoveel mogelijk zelfstandig naar school
te laten komen.
Hygiënische maatregelen
In school zijn bij de ingangen desinfecteerkastjes opgehangen. Iedereen die de school
binnenkomt maakt daar gebruik van.
Verder geldt:
 Was je handen regelmatig met water en zeep. Bij elke entree hangt een pompje met
desinfectie, iedereen (leerlingen en team) die het gebouw binnenkomt desinfecteert
eerst zijn/haar handen.
 Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
 Gebruiken papieren zakdoekjes
 Geen handen schudden
 Blijf thuis als je verkoudheidsklachten krijgt, dit geldt voor leerlingen en leerkrachten.
 Volwassenen houden 1,5 meter afstand van elkaar, leerlingen en leerkracht houden
zoveel als mogelijk afstand (indien realiseerbaar)





De 1,5 meter afstand geldt niet voor kinderen tot 12 jaar (onderling).
U mag desinfecterende middeltjes met uw kind meegeven. Graag ook papieren
zakdoekjes.
Tussen de middag worden alle tafeltjes, wc’s, klinken, etc. schoongemaakt.

Morgen werk inleveren
In verband met de meivakantie moet het werk van de groepen 3 t/m 7 ingeleverd worden op
school. Het kan tussen 12.00 uur en 14.00 uur gebracht worden.

FIJNE VAKANTIE!!
Het schoolteam

