Agenda
Maandag 11 mei

Weer (gedeeltelijk) naar school!

Halve dagen worden hele dagen

We hadden het zo mooi bedacht en vooral vanuit de leerlingen beredeneerd…
Gisteren hebben we u geïnformeerd over de wijziging van het rooster. De reden van wijziging
kwam gelukkig NIET van u als ouders. Er verschenen meer en meer felle berichten tegen het
halve dagen rooster in de media. Er vormde zich ook een dwingend advies voor hele dagen
van externe partijen waar we als scholen mee samenwerken. We hoeven in deze tijd geen
“dwarsliggende school” te zijn en passen het rooster daarom samen met Loevestein aan naar
hele dagen. Kinderen moeten 50% fysiek naar school, daarom is er ook op de woensdag les.
Het is zoals het is… en hopelijk voor korte tijd.
Dag

Groep 1 t/m 7

Tijd

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

Maandag

X-groep

8.15-14.15 uur

Dinsdag

Y-groep

8.15-14.15 uur

Woensdag

De X-groep op de EVEN weken (vanaf 13 mei)
8.15 uur - 12.00 uur
De Y-groep op de ONEVEN weken (vanaf 20 mei)
8.15 uur - 12.00 uur

Donderdag

X-groep

8.15-14.15 uur

Vrijdag

Y-groep

8.15-14.15 uur

- 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.
- In het Hemelvaartsweekend vervallen
de donderdag en de vrijdag (21 & 22
mei)

De schooltijden
De komende weken zijn onze schooltijden op alle dagen zoals u gewend bent.
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag is er school van 8.15 uur tot 14.15 uur.
Op woensdag is de schooltijd van 8.15 uur tot 12.00 uur. Kinderen van groep 1 (De Y-groep,
gaan ook op vrijdagmiddag naar school)
Hele dagen rooster
De kinderen van groep 1 t/m 7 gaan de komende weken 2 volledige dagen naar school en
om de week een woensdag (tot 12.00 uur). We hebben de kinderen ingedeeld op familie.
Broertjes en zusjes volgen zoveel mogelijk hetzelfde rooster. Het is hetzelfde rooster als vorige week.
Uw kind(eren) zit(ten) in de X-groep of in de Y-groep.
• De X-groep gaat op maandag en donderdag naar school en op woensdag om de
week te beginnen met woensdag 13 mei.
• De Y-groep gaat op dinsdag en vrijdag naar school en op woensdag om de week, te
beginnen met 20 mei.
Dit rooster blijft iedere week hetzelfde en duurt zo lang deze tussenperiode van gedeeltelijk
naar school gaan duurt. Dat is minimaal tot de volgende persconferentie van premier Rutte
eind mei.
HET SCHEMA VAN DE VERDELING VINDT U ALS BIJLAGE VAN DEZE NIEUWSBRIEF!
Groep 8
Groep 8 is een groep met een erg klein aantal (15 kinderen). Deze groep volgt als groep een
eigen rooster en gaat op dinsdag en donderdag en om de week op woensdag naar school.
We doen dit omdat het voor de groep (vooral voor groep 8) extra fijn is om compleet te zijn,
met het oog op het afscheid van de basisschoolperiode.
Woensdag om en om
De X-groep komt de woensdag op de even weken (13 mei als eerst)
De Y-groep komt de woensdag op de oneven weken (20 mei als eerst)
Thuiswerk?
Kinderen zijn de helft van de week naar school, maar de juffen en meesters werken gewoon
de héle week op school. Het thuiswerk op de dagen dat uw kind niet naar school gaat, kan
daarom niet door hen begeleid worden en ook niet intensief voorbereid worden.
De kinderen van de hogere groepen krijgen waarschijnlijk wat meer huiswerk mee voor de
dagen dat ze niet op school zijn dan de lagere groepen. De online te gebruiken software kan
vooral worden ingezet (Junior Einstein, Rekentuin, Taalzee, Lijn 3, Onderbouwd). De uitgeleende chromebooks mogen daarom nog een periode thuis gebruikt worden.
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/Antsje) 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.
Fruit en eten mee
Net als normale schooldagen geeft u fruit en eten mee. Er wordt gewoon een pauzehap genuttigd en geluncht.
Voorlopig even geen traktaties
Helaas kunnen we de komende weken geen traktaties laten geven door jarige kinderen. In
welke vorm dan ook. Dat stellen we allemaal uit tot de tijd er is dat het wel kan.

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 juffen van de groepen 1 en 2 staan vanaf 8.05 uur ook op het plein om de kinderen daar
op het plein op te vangen. De deuren voor de kinderen gaan ’s morgens om 8.05 uur open.
We blijven de drie ingangen gebruiken die de kinderen gewend zijn te gebruiken. 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 middags om 14.10 uur naar het veld gebracht worden. We vragen u om de kinderen van groep 5 t/m 8 zoveel mogelijk zelfstandig naar school
te laten gaan.
Opvang leerlingen ouders met cruciale beroepen
Kinderen van ouders met cruciale beroepen worden, op de dagen dat er opvang nodig is en
geen school, toegevoegd aan de eigen groep op school. U begrijpt dat dit alleen kan, indien
het echt noodzakelijk is. Het is ongewenst dat de groepen te groot worden. We doen dan ook
een dringend beroep op alle ouders, verzorgers om de komende drie weken de kinderen zoveel mogelijk zelf op te vangen of hier iets voor te regelen.
Mocht dit echt niet lukken, dan kunt u de namen van de kinderen, de groep, en de dagen dat
er opvang nodig is z.s.m. mailen naar directeur@basisschooldetreffer.nl
Voor- en naschoolse opvang
Voor- en naschoolse opvang verzorgt de Kinderopvang. Wanneer u hier gebruik van wilt maken, kunt u dit zelf met Kinderwoud regelen. Uiteraard hanteert Kinderwoud dezelfde “regels”
als de school.
Ouders met cruciale beroepen die anders geen opvang afnemen, kunnen dit doorgeven aan
planning@kinderwoud.nl of 0513-610825. In verband met de planning graag ruim van te voren, maar in ieder geval één dag van te voren voor 12.00 uur.
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.
• Bij kinderen die verkouden zijn of grieperig, wordt er door ons gebeld en moet het kind
z.s.m. worden opgehaald van school.

We wensen u een fijn vervolg van de meivakantie!

