Beste ouders,

School weer open
Aanstaande maandag opent ‘De Bron’ de deuren voor alle leerlingen.
We vinden het fijn om weer fysiek les te gaan geven, we hebben de kinderen gemist in school. Het is ook voor
kinderen een vreemde tijd. In de bijlage leest u tips vanuit de GGD om op een goede manier met kinderen over
Corona te praten. In de eerste schoolweek is hier ook vanuit school aandacht voor.
Vanaf deze plaats geven we u als ouders een compliment voor de manier waarop u uw kind thuis heeft
ondersteund en begeleid! Als blijk van waardering krijgt uw oudste kind van ons maandag een presentje mee
voor u.
Bovenschools en intern is goed nagedacht over de manier hoe we het onderwijs vanaf volgende week vorm
gaan geven.
We hebben te maken met wettelijk verplichte maatregelen, noodzakelijke maatregelen en dringende adviezen.
We denken aan wat veilig, verantwoord en uitvoerbaar is. We vertrouwen dat onze Hemelse Vader voor ons
zorgt en ons kracht geeft.
Schooltijden














Kinderen worden door één ouder of verzorger gehaald en/of gebracht.
Wij vragen u de kinderen zoveel als mogelijk is, zelf naar school te laten gaan.
Kinderen komen vanaf 8.20 uur naar school en gaan meteen naar binnen. De lessen starten om 8.30
uur.
Ouders blijven op het kerkplein.
Kinderen die dicht bij school wonen, komen lopend. In de schoolgids kunt u lezen wanneer de
kinderen met de fiets naar school mogen komen.
Kinderen van de Ukkeklup en groep 0/1/2 zetten hun fietsen in het kleuterfietsenhok.
Kinderen van de groepen 3 t/m 4 zetten hun fietsen in het grote fietsenhok bij groep 4.
Kinderen van de groepen 5 t/m 8 zetten hun fietsen op het achterplein bij de bovenbouwgroepen.
De kinderen gebruiken de ingang die ze voor de schoolsluiting gebruikten:
Groep 0-1: ingang Ukkeklup. Kinderen wachten bij de juf.
Groep 2: hoofdingang. Kinderen wachten bij de juf.
Groep 3-4: gele deur naast groep 4.
Groep 5-8: ingang klaslokaal.

Vanuit het ministerie is ons opgedragen om kinderen, voor hun eigen veiligheid en voor de veiligheid van de
leerkrachten, in de eigen groep te houden. Het overblijven wordt hierdoor een probleem. Tijdens het
overblijven zitten kinderen van verschillende groepen door elkaar en spelen met elkaar. Als we het huidige
rooster hanteren vinden er ook extra bewegingen plaats door breng- en haaltijden. Dit alles is de reden dat we
maandag met een continurooster gaan werken. Dit is tijdelijk en stopt zodra de overheid aangeeft dat groepen
kinderen weer bij elkaar mogen komen.
Een continurooster betekent dat alle kinderen van 8.30-14.30 uur op school zijn. Kinderen gaan tussen de
middag niet naar huis. Ze lunchen met de leerkracht in de klas, spelen met de eigen groep buiten. Ieder kind
neemt een pauzehap én lunchpakket mee.
We vinden het vervelend dat dit zo abrupt moet, maar hebben op dit moment geen keus. We willen de
kinderen graag én verantwoord op school ontvangen. De kinderen die naar het Schansje en naar Annemarie
gaan worden om 14.30 uur opgehaald. Let u erop dat uw kind om 14.30 uur opgehaald wordt of zelf naar huis
komt?
Voor de duidelijkheid: het officiële besluit over de invoering van het continurooster voor langere termijn, is nog
niet genomen. We worden nu ‘gedwongen’ tot invoering van een continurooster, in verband met de
maatregelen die gesteld zijn. Alleen op deze manier kunnen kinderen in de eigen groep blijven. Laten we dit
ook zien als een ervaringsmoment. Het rooster vanaf maandag ziet er als volgt uit:
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Groepen 1-4 Groep 1 maandagmiddag vrij
Dagen
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

Lestijden
08.30-12.00
08.30-12.00
08.30-12.15
08.30-12.00
08.30-12.00

Lunchpauze
12.00-12.30
12.00-12.30

Lestijden
12.30-14.30
12.30-14.30

12.00-12.30

12.30-14.30

Groepen 5-8
Dagen
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

Lestijden
08.30-12.00
08.30-12.00
08.30-12.15
08.30-12.00
08.30-12.00

Lunchpauze
12.00-12.30
12.00-12.30

Lestijden
12.30-14.30
12.30-14.30

12.00-12.30
12.00-12.30

12.30-14.30
12.30-14.30

Zoals u weet zijn we hiernaast volop bezig met het proces van verandering van schooltijden voor het schooljaar
2021-2022. In de loop van volgende week ontvangt u hier meer informatie over.
Deurbeleid


Toegang tot school door ouders en externen is alleen mogelijk op afspraak met de leerkracht en
inachtneming van de maatregelen. In school is een mondkapje gewenst.

Hygiëne




Bij binnenkomst, worden de handen gewassen of wordt er gebruikt gemaakt van handgel. Dit gebeurt
ook na gebruik van het toilet en na het buitenspelen.
We niezen en hoesten in onze elleboog en houden zo goed mogelijk afstand.
Er worden geen handen geschud.

Pauze



We houden op school gespreide pauzes. Elke groep speelt op een apart deel van het plein.
Kinderen eten met de eigen leerkracht in de groep.

Contactmomenten ouders-leerkracht-leerlingen





Volwassenen houden 1.5m afstand van elkaar.
Gesprekken voeren we online of telefonisch. In uitzonderlijke gevallen gebeurt dit fysiek.
We mengen geen klassen. ‘Bouw’ kan hierdoor niet plaatsvinden.
Kinderen werken in de eigen groep en niet op de gang.

Quarantainebeleid en afwezigheid
Thuisblijfregels




Al het onderwijspersoneel, in of bij de school moeten volledig klachtenvrij zijn en anders thuisblijven.
Een kind moet thuisblijven als het kind naast verkoudheidsklachten ook koorts heeft en/of benauwd is
en/of (meer dan incidenteel) hoest.
Mocht u zelf of iemand anders binnen uw gezin klachten hebben test u zelf. Uw kind blijft thuis tot de
uitslag negatief is of de quarantaineperiode voorbij is.

Kinderen wel naar school


Kinderen tot en met de basisschoolleeftijd mogen naar de basisschool, met:
- verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn);
- als ze af en toe hoesten;
- met astma of hooikoorts zonder koorts of benauwdheid.
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Bij besmetting




In geval van besmetting van een leerling of leerkracht in de klas, moet heel de klas 5 dagen in
thuisquarantaine. Bij een negatieve testuitslag mag uw kind na 5 dagen weer naar school. Bij niet
testen blijft uw kind nog 5 dagen langer in quarantaine.
Mocht de test positief zijn wilt u dit telefonisch aan mij door geven. Er wordt dan vanuit school
contact opgenomen met de GGD voor nader advies. School informeert u over aanvullende
maatregelen.

Omslag naar afstandsonderwijs







Bewaart u de wachtwoorden van Teams goed? Ze kunnen in de toekomst nog nodig zijn!
Als een hele klas in quarantaine moet, wordt er na 2 dagen overgeschakeld op afstandsonderwijs voor
de groepen 3-8. De eerste dag kan uw kind met zelfstandige taken aan de slag. De leerkracht heeft een
dag nodig om weer over te schakelen naar afstandsonderwijs.
Voor de leerlingen waarvan ouders besluiten niet te laten testen komen er nog eens 5 dagen
quarantaine bij. Deze kinderen kunnen thuis, via Teams, de lessen volgen. We vragen u dringend erop
toe te zien dat kinderen de camera aanzetten en een koptelefoon gebruiken.
Als uw kind een laptop nodig heeft, kan er een laptop van school geleend worden.

Ziekmelding leerling


Bij ziekmelding ontvangen de kinderen normaal gesproken geen thuiswerk. Ziek is ziek. Wanneer uw
kind echter vanwege corona, corona gerelateerde klachten of een huisgenoot met corona, thuis blijft,
neemt u dan contact op met de leerkracht. De kinderen van groep 3-8 kunnen via Teams de lessen
online volgen.

Lesuitval leerkracht


We proberen vervanging te regelen. In de huidige tijd is dat nóg moeilijker. Dit kan betekenen dat er
geen vervanging gevonden wordt en dat we een klas vrij moeten geven. Denkt u alvast na over
opvangmogelijkheden? Bij geen vervanging streven we om vanaf de tweede dag papieren en digitale
verwerkingsmaterialen klaar te hebben voor uw kind.

Rapport en 10 minuut gesprekken


Volgende week vinden de 10 minuut gesprekken plaats. Via Parro wordt u hier verder over
geïnformeerd. De kinderen krijgen vrijdag 12 februari het rapport mee naar huis. Dit zal een rapport zijn
zonder Cito gegevens. De Cito toetsen worden na de voorjaarsvakantie afgenomen. De resultaten
hiervan worden via de digitale weg met u gedeeld.

Geleende laptops


Geleende laptops worden vrijdag (dat is morgen!) ingeleverd. Alle schoolmaterialen worden ook vrijdag
ingeleverd. Leerkrachten informeren u via Parro over de inlevertijden.

Tot slot
We proberen het onderwijs zo zorgvuldig mogelijk in te richten. Het gaat anders dan we gewend zijn en dat
vraagt meer energie. Het team van de Bron wenst u het allerbeste toe en Gods zegen! We vragen uw begrip en
geduld in deze onzekere tijd. Heeft u vragen of opmerkingen, dan horen we dat graag!
Hartelijke groet, mede namens het team,
Trudy van der Wal
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