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Zowel in school als in veel huiskamers is het bericht dat de basisscholen weer open
mogen met blijdschap ontvangen. De school blijft toch altijd veruit de beste plek om
het onderwijs zo interessant, afwisselend en goed te kunnen geven. Daar kan
afstandsonderwijs, hoe goed we het ook organiseren, niet tegenop. Toch ook is het
spannend, omdat de risico’s blijven en we daar met elkaar zo goed mogelijk mee om
moeten gaan.
Vandaar dat de overheid een aantal voorwaarden heeft opgesteld om op de scholen de
komende tijd zo veilig mogelijk onderwijs te kunnen geven. Hiervoor heeft u gisteren al
een algemene brief ontvangen op welke manier de scholen van stichting Comprix daar
gezamenlijk mee omgaan.
In deze nieuwsbrief leest u hoe De Treffer de extra maatregelen inkleurt.
Om te voorkomen dat bij een mogelijke besmetting van een leerkracht of een kind in één van
onze groepen de hele school dicht moet, hebben we de volgende nieuwe afspraken gemaakt.
Deze zijn grotendeels vanuit de overheid bepaald en vertaald naar onze eigen schoolsituatie.
Starten van de schooldag:
•
Vanaf 8.05 staan de leerkrachten van groep 1 en 2 buiten om de kinderen op te
vangen. Kinderen kunnen dus zoals ze inmiddels gewend zijn naar hun leerkracht
lopen en blijven vanaf dan bij hun groep en leerkracht.
•
Ouders laten hun kind zovéél mogelijk zelfstandig naar school gaan, jonge kinderen
kunnen door 1 ouder gebracht worden. Om te voorkomen dat ouders langere tijd bij
elkaar staan, stoppen we met een uitzwaaimoment voor de kleuters. U brengt uw kind
naar het schoolplein, geeft een knuffel en vertrekt weer. Alleen ouders van nieuwe
kinderen mogen nog even mee. Blijf dus als ouders niet hangen bij het hek, hoe
jammer het ook is dat dat niet even kan…
•
De kinderen van groep 3 t/m 6 kunnen vanaf 8.05 uur zelf de school inlopen via de
goede ingang en worden in school begeleid, zodat er geen “kruisbestuiving van
groepen” plaatsvindt.
•
De kinderen van groep 7 en 8 komen zelfstandig naar school, de schooldag voor hen
begint een kwartier later. Ze kunnen vanaf 8.20 uur tot uiterlijk 8.30 uur hun klas in
komen. Ze zijn ook een kwartier later uit (14.30 uur en op woensdag 12.15 uur). Dit
doen we om iets minder verkeersbewegingen te hebben.



We vragen ouders om bij het halen en brengen van kinderen zelf in de
schoolzone wanneer u op NAUWE afstand van een ander komt een
mondkapje te dragen. Dit zijn de richtlijnen vanuit de overheid.

Tijdens de schooldag
•
Tijdens de schooldag blijven de kinderen bij hun eigen groep. We laten kinderen
voorlopig dus geen activiteiten doen waar groepen kinderen gemixt worden.
Bijvoorbeeld: geen tutorlezen met oudere en jongere kinderen, niet groepsdoorbroken
samenwerken in de hal.
•
Pauzes worden met de groep “gevierd” op een deel van ons buitenterrein. Kinderen
spelen dus alleen met leeftijdsgenoten uit hun eigen groep. Het vraagt van de
leerkrachten dat ze met hun eigen groep naar buiten gaan en zelf geen pauze hebben
tijdens de schooldag.
•
De Skâns blijft de eerste weken dicht voor de gymlessen. Meester Erik zal dus buiten
les moeten geven. We gaan ervaren hoe dat gaat… warme kleren zijn handig.
•
De gymlessen voor de kleuters en groep 3 op woensdag gaan gewoon door in het
speellokaal.
•
Het advies over mondkapjes in groep 7/8 BUITEN DE LESSEN OM waarover
gesproken wordt mag, maar hoeft niet. Mede omdat onze groep 8 in een aparte unit
zit en groep 7 niet in de gangen werkt. Alleen als kinderen of ouders van deze
kinderen zelf willen dat de kinderen BUITEN DE LESSEN om een mondkapje draagt,
mag dit uiteraard.
•
Stagiaires mogen blijven komen, gastdocenten niet.
•
Er is een vast toilet voor iedere groep.
•
Traktaties mogen net als voor de lockdown luchtdicht verpakt meegegeven worden,
het wordt mee naar huis gegeven. U pakt dit prima op met elkaar.
•
Bibliotheekboeken kunnen nog steeds gewisseld worden in school.
•
Ouders kunnen nog steeds de school niet in. Alleen op afspraak kan daar in overleg
met Felix uitzondering op gemaakt worden.
Na schooltijd
•
We blijven u vragen om op het grote veld en op de skatebaan op RUIME afstand van
de ander uw kind weer op te halen. Ook hierbij geldt: graag 1 ouder per gezin en als
het kind zelfstandig naar huis kan, graag zelfstandig laten doen.
•
De leerkracht van uw kind(eren) loopt in de groepen 1/m 6 met de kinderen mee en
brengt de klas de weg over. Zo zorgen we ervoor dat de groepen ook met het naar
buiten gaan niet onnodig met elkaar in aanraking komen.
Zo zorgen we ervoor dat groepen niet teveel met elkaar in aanraking komen en dat er bij een
mogelijke besmetting in een groep alleen de groep zelf en de leerkracht in thuisquarantaine
moet.

Twee nieuwe collega’s
Juf Attie van groep 4A heeft een kwetsbare gezondheid. We hebben besloten dat Attie de
komende tijd niet op school komt. Omdat de groep ook tijdens de eerste lockdown een wissel
heeft gehad in leerkrachten, houden we de komende wissel die we nu maken tot aan de
zomervakantie. Dankzij de flexibiliteit van onze collega Sandra Pieterman ziet het ziet het
nieuwe plaatje er als volgt uit:
Groep 4A
Juf Sandra is er op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag.
Op vrijdag komt er de nieuwe juf, Dorieth van Diggelen. Zij blijft tot aan de zomervakantie
verbonden aan de groep. We wensen haar veel plezier op onze school!
Groep 7
Juf Sandra verhuist volledig naar groep 4 en kan dus de maandagen niet meer in groep 7
zijn. Hoewel “meesters” een “uitstervend ras” lijken, hebben we tóch weer een meester weten
te strikken voor onze school. Meester Jorn Nieuwenhout komt vanaf maandag naar De
Treffer en blijft tot de zomer aan onze school verbonden op de maandag (en de dinsdag). Juf
Chantal blijft uiteraard de dinsdag t/m vrijdag verzorgen in groep 7. Ook hier weer een leuke
aanwinst voor de school.
Chromebooks en iPads
Maandag komen alle chromebooks en iPads weer
terug naar school. We gaan ze allemaal schoonmaken
en controleren. Daarna worden ze natuurlijk weer
gebruikt in alle groepen. Mochten er mankementen
zijn ontstaan tijdens de thuisperiode dan mag u er
even een briefje bij doen. Kan namelijk maar zo
gebeuren. Het is via uw verzekering dan goed te
herstellen.
Questions & Answers
Moeten de kinderen per 8 februari naar school of mogen ze ook thuisblijven als de
ouders daartoe hun reden hebben? Als de ouders hun kinderen thuishouden, is dat hun
verantwoordelijkheid. Zoals de wet betaamt, zullen we dat doorgeven aan de leerplicht.
Is het in elke groep zo dat wanneer één leerling positief is getest dat dan de hele klas
naar huis gaat? Ja, dat is van toepassing vanaf groep 1 t/m groep 8.
Wat doen we als ouders hun kinderen niet willen laten testen na een besmetting in de
klas? Na 5 dagen mag je met een negatieve test weer naar school. Na 10 dagen zonder
test (en zonder klachten). Dus als je niet laat testen, moet je de quarantaine volledig
uitzitten.
Moeten broertjes/zusjes van een leerling die een klasgenoot is van een positief geteste
leerling ook 5/10 dagen in quarantaine? Nee, het gaat alleen om klasgenoten.
Hoe organiseren we het onderwijs als een klas (incl. leerkracht) in quarantaine moet?
Gaan we dan weer naar thuisonderwijs? Een klas die verplicht in quarantaine moet omdat
een leerling positief is getest krijgt zo goed mogelijk online-onderwijs (van de leerkracht die
ook in quarantaine zit). Omdat dit altijd een plotselinge gebeurtenis is, worden boeken,
schriften en chromebooks dan direct meegegeven als het gebeurt.

TOT MAANDAG!
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