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Inleiding
Onze eerste reactie vanuit het team:
Yes…we mogen weer! Maar ook wel met
een dubbel gevoel.
Hoe dan ook: We gaan ervoor om uw
kind(eren) weer optimaal
les te geven in de periode
die voor ons ligt. Ook met
de uitdagingen die deze
periode met zich
meebrengt!
De oude richtlijnen blijven
Veel dingen blijven hetzelfde voor de
basisscholen voor wat betreft de
maatregelen om de verspreiding van het
Coronavirus tegen te gaan. Toch nog even
alles op een rijtje:
• We wassen regelmatig de handen
(water/zeep), voor schooltijd thuis is
alvast heel handig.
• Hoesten doe je in je elleboog.
• Jijzelf of iemand thuis ziek:
thuisblijven!
• Geen ouders in de school (voor
belangrijke zaken: telefonisch contact /
via de mail of op afspraak.
• Voldoende ventilatie in de klaslokalen.
• Kinderen gaan ’s ochtends meteen
naar binnen.
• Ouders blijven achter de witte hekjes.
• De onderbouwleerkrachten vangen de
jongste kinderen op bij het plein.
• Graag verpakte traktaties bij
feestelijkheden.
• Kinderen worden zoveel mogelijk door
één ouder gebracht.
• Oudere kinderen gaan zoveel mogelijk
zelfstandig naar school.

Aanvullingen
Daarnaast zijn er een aantal nieuwe
richtlijnen voor deze periode van belang:
o Onderwijzend personeel draagt in de
hal/gang een mondkapje.
o De kinderen van groep 7 en 8 worden
dringend geadviseerd om in de
hal/gang een mondkapje te dragen.
o De opstelling in de bovenbouw passen
we, voor zover mogelijk, aan in
tweetallen met gepaste tussenruimte.
o Voor groep 7/8 geldt: Ook bij milde
klachten blijf je thuis.
o De sporthal is nog gesloten. Als het
weer het toelaat gaan we buiten
sporten.
o Stagiaires zijn welkom, maar wel onder
dezelfde richtlijnen als de leerkrachten.
o De groepen gaan met een korte
tussentijd rond half 3 naar buiten.
o We gaan er vanuit dat bij het brengen
en halen (dus ook buiten de hekjes)
gepaste afstand wordt gehouden
tussen ouders onderling (en naar de
leerkrachten). Daarbij adviseren we
om ook een mondkapje te dragen bij
het wachten.

Wat nu als…
De richtlijnen van het ministerie geven aan
dat bij een corona-geval de groep (incl.
leerkracht) thuis moet blijven. Na een
negatieve test mogen de kinderen na 5
dagen weer naar school.
In een quarantaine-periode proberen we
een vorm van thuisonderwijs op te starten;
praktisch gezien zal dat soms nog best
lastig zijn. Maar u kunt er op vertrouwen
dat we, binnen de mogelijkheden, dit zo
goed mogelijk vorm gaan geven.
Stel dat zich een besmettingsgeval
voordoet zullen we, in nauw contact met
ons bestuur en de GGD de nodige
scenario’s bespreken en maatregelen
treffen.

Tot slot
En dan is het maandag… (misschien wel in
een hele, witte wereld)….
Iedereen naar de eigen groep, je
klasgenoten weer zien, bij kletsen,
schoolspullen opruimen die van huis zijn
meegenomen (niet vergeten, maandag
meenemen!), luisteren naar verhalen die
verteld worden, die we hebben gemist…
En dan……
‘gewoon’ weer spelen in de
poppenhoek of gang,
geen online-hoofd van de meester,
maar ‘live’ iemand voor het digibord,
geen geel handje in teams, maar
gewoon een vinger in de lucht of je
blokje omdraaien,
buitenspelen op je eigen plein met je
klasgenoten
je boek pakken en aan het werk gaan,
omdat iemand naast je dat ook doet
met je maatje even overleggen i.p.v.
inbellen met juf
ja… en thuis ook even een paar
uurtjes rust in huis omdat de kinderen
naar school zijn en er achterstallige
werkzaamheden klaarliggen.
Dank voor het ‘overnemen’ in deze periode
als invaljuf of -meester, een heel pittige
klus!
We nemen graag het stokje weer over…
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