Corona-brief (versie 14 mei 2020)
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Algemeen
We zijn sinds maandag weer volledig open!
Het leek ons goed om even de eerste ervaringen met jullie te delen.
We zijn zeker niet ontevreden over de wijze waarop de herstart van de school tot zover is
verlopen.
Fijn om de leerlingen weer te zien. ‘Een school zonder leerlingen, is geen school’.
Mooi dat jullie, ouders/verzorgers, positief meewerken: brengen en ophalen, afstand
houden, niet op plein en in school komen. Dank!
“Spannend maar verantwoord”, zei de minister van Onderwijs.
Dat eerste klopt en het tweede wachten we af.
En dan de 1.5-meter richtlijn van het RIVM en vanuit de verschillende protocollen.
In theorie zal deze richtlijn ongetwijfeld kloppen maar in de praktijk van alle dag niet
realistisch.
Onderwijs, aandacht, instructie, feedback kunnen gewoon niet goed gegeven worden op een
afstand van 1.5 meter. De teamleden proberen zoveel mogelijk als kan afstand te houden.
Uiteraard hebben wij de hygiënische maatregelen getroffen volgens de richtlijnen.
Ik kan het niet laten om iedereen, leerlingen/ouders/verzorgers/teamleden/crisisteam, te
danken voor jullie inzet, samenwerking en betrokkenheid in de afgelopen bizarre tijd.
Het was geweldig!
Met vriendelijke groet,
namens alle teamleden,
Henk Mik, directeur
Leerlingen
1. De meeste leerlingen zijn weer aanwezig op onze school. Er zijn zelfs 5 nieuwe
leerlingen bij gekomen. Welkom en we hopen dat jullie met plezier naar school gaan.
Enkele leerlingen zijn met kennisgeving thuis. Zij krijgen huiswerk.
2. De eerste schooldag is er extra aandacht besteed aan alle ervaringen van de
leerlingen in de afgelopen 8 weken. Bovendien zijn de leerlingen geïnformeerd over
het handenwassen en de aangepaste schoolregels. Uiteindelijk vonden de leerlingen
het fijn om dinsdag jl. weer in het bekende patroon aan het werk te gaan. De
structuur zo gauw mogelijk weer terug.
3. Kinderen, ouders/verzorgers en onderwijspersoneel blijven thuis bij:
neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (boven 38
graden) of koorts. Bij 24 uur klachtenvrij, mogen kinderen ouders/verzorgers en
onderwijzend personeel weer naar school.
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Kinderen (en ouders/verzorgers) blijven ook thuis als iemand anders in het gezin
verkouden is en koorts heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag uw kind
weer naar school.
Indien leerlingen tijdens de lesdag ziek worden, wordt u gebeld om uw kind te komen
halen. Zorg ervoor dat u telefonisch goed bereikbaar bent.
Indien zieke leerlingen niet worden opgehaald, zullen zij tijdelijk in een aparte ruimte
verblijven.
4. Traktaties: Eetbare traktaties zijn verpakt of de leerlingen trakteren op iets anders.
De andere groepen worden niet bezocht.
Ouders/verzorgers
1. Halen van de leerlingen
 Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag: 14.45 uur
 Woensdag: 12.00 uur
 Blijf wachten buiten het hek.
 Houd 1.5 meter afstand.
 Compliment: tot dusverre gaat het prima.
2. Indien de leerlingen niet naar school kunnen, bel dan zelf even met school en geeft
daarbij de reden aan van afwezigheid.
3. We hopen dat jullie telefonisch goed bereikbaar zijn. Indien leerlingen gedurende een
dag klachten krijgen, zullen jullie worden gebeld om de leerling op te komen halen.
4. Denken jullie aan het inleveren van de chromebooks met oplader!
5. Binnenkort ontvangen jullie een aangepaste planning voor de periode tot de
zomervakantie. We zullen jullie dan ook informeren over de schoolreizen en het
schoolkamp.
6. De financiële afhandeling van de betalingen van het melkgeld, de schoolreis en het
schoolkamp zal ook onderdeel zijn van deze informatie.
Personeel
1. Juf Detty (groep 6b): Detty is tot de zomervakantie afwezig ten gevolge van de Ccrisis. Detty valt binnen een risicogroep.
2. Juf Grietje (groep B): Grietje zal haar werkzaamheden voor groep B tot de
zomervakantie niet uitvoeren.
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