Beste ouders/verzorgers,
Zoals u in de brief vanuit ons bestuur heeft kunnen lezen gaan de scholen morgen, woensdag 10
februari weer open. Ons team is blij om alle kinderen weer te ontmoeten in hun eigen klas en vinden
het fijn dat ze voor de vakantie eindelijk weer hun klasgenootjes kunnen zien.
Om de veiligheid van de kinderen en onze medewerkers te garanderen hebben wij als team in
gezamenlijk overleg met onze MR een veiligheidsplan samengesteld dat gebaseerd is op het huidige
coronaprotocol vanuit de overheid. In deze brief kunt u de punten uit dit plan die voor u en uw kind
van belang zijn lezen. Tevens kunt u lezen hoe het programma er deze week en de periode na de
carnavalsvakantie uit gaat zien. Een dringend verzoek om deze brief ook te laten lezen aan
verzorgers, opa’s en oma’s die de kinderen naar school brengen en halen.
Hieronder kunt u de belangrijkste aandachtspunten voor de komende periode lezen:
Hoe ziet het nieuwe rooster er uit?
Zoals u heeft kunnen lezen start onze school met een continurooster. Dit rooster gaat deze week in.
Alle kinderen blijven gedurende de dag op school. Wanneer uw kind de gehele dag op school zit,
dient u uw kind iets te eten en drinken mee te geven. De schooltijden zien er als volgt uit:
maandag
dinsdag
woensdag
Donderdag
Vrijdag

8.30 - 14.30 uur
8.30 - 14.30 uur
8.30 - 12.00 uur
8.30 - 14.30 uur
8.30 - 12.00 uur (groep 1 t/m 4) en 8.30 - 14.30 (groep 5 t/m 8)

Er zitten geen kosten meer verbonden aan deze tussenschoolse opvang, de TSO-pro-app komt
daarmee voor onze school te vervallen.
Let op: aanstaande vrijdagmiddag 12 februari, zijn alle kinderen in de middag vrij in verband met
de carnavalsvakantie!!
Hoe komen de kinderen naar school?
We houden vast aan de inloop van 8.20 tot 8.30 uur. Kinderen worden als voorheen bij het hek door
hun ouders afgezet (fietsers/lopers links, auto’s rechts), omdat ouders niet op het schoolplein
mogen komen. Dit geldt dus ook voor de ouders van de kleutergroepen: zij moeten afscheid nemen
bij de poort. Bij beide poorten staat een poortwacht om de kinderen op te vangen en door te sturen
naar de groep. De jongste, nieuwe kleuters gaan onder begeleiding van de juf of onderwijsassistente
naar binnen.
Kinderen vanaf groep 5 mogen bij binnenkomst vanaf 8.20 uur meteen naar hun klaslokaal via de
ingang die ze gewend zijn te gebruiken.
Ouders van groep 1 t/m 4 die niet met de fiets of te voet kunnen komen dienen gebruik te maken
van de kiss-and-ride-strook aan de Stallaertstraat. Men dient de rijrichting v/d ZandestraatStallaertstraat-Berglaan aan te houden. Verzoek aan overige ouders niet in de tegengestelde
richting de Berglaan op te rijden, maar via de Molenakkers om te rijden!

Hoe moet ik mijn kind ophalen?
Kinderen van groepen 1 t/m 4 en kinderen kunnen weer opgehaald worden op het Whitakkerplein.
De kinderen worden daar groepsgewijs vanaf 14.25 uur naar toegebracht. Eerst komen de kinderen
van groep 1/2 en vanaf 14.30 uur volgende de kinderen van groep 3/4.
Wij verzoeken u op het plein op te stellen met 1,5 afstand van elkaar (eventueel met mondkapje) om
daar uw kind op te vangen. Nadrukkelijk willen wij u vragen om op het plein te gaan staan en niet op
de hoek Molenakkers/Berglaan!
Er mag slechts één ouder per kind naar dit plein komen om het kind op te vangen.
Ouders/verzorgers die willen assisteren bij het oversteken zijn van harte welkom: U kunt zich
hiervoor aanmelden bij juffrouw Ingrid.
Kinderen van groep 5 t/m 8 gaan zoveel mogelijk zelf naar huis.
Ouders van 5 t/m 8 die hun kind ophalen, dienen dat te doen aan de Stallaertstraat (kleuteringang)
Niet op de Berglaan, omdat daar voortaan de standplaats van de bus voor naschoolse opvang
(Scheldestroom) zal zijn meteen om 14.30 uur!! Dit kan gevaarlijke situaties opleveren.
Wanneer mag mijn kind niet naar school?
Zoals u misschien heeft kunnen lezen is er vanaf deze week een nieuw “snottebellenbeleid” van
kracht, waarin dringend gevraagd wordt om kinderen thuis te laten met (lichte)
verkoudheidsklachten, hoesten, niezen, kuchen, keelklachten en/of koorts. Wat u moet doen kunt u
lezen op de beslisboom die als bijlage is toegevoegd bij deze brief.
In deze beslisboom staat tevens vermeld wanneer het noodzakelijk is om uw kind te laten testen.
Ouders van kinderen die toch naar school komen met bovengenoemde klachten of deze klachten
gedurende de dag krijgen, wordt door de directie verzocht om hun kind zo snel mogelijk op te halen
van school!
In het protocol basisonderwijs staat wat de consequenties zijn van een uitbraak in de groep. In de
meeste gevallen zal verzocht worden alle kinderen te laten testen.
U dient uw kind als gebruikelijk ziek te melden via Socialschools. Is er in het gezin sprake van coronagerelateerde klachten dan dient u onmiddellijk contact op te nemen met de directie
(pieter.krebbekx@lpsnet.nl).
Mocht u vanwege veiligheidsredenen uw kind thuis willen houden, dan dient u ook contact op te
nemen met de directie.
Wat moet mijn kind meenemen naar school?
Wilt u uw kind aanstaande woensdag alle materialen meegeven die het van de leerkracht
meegekregen heeft voor thuisonderwijs. Mocht u een laptop of Ipad van de school geleend hebben,
dan dient deze ook woensdag ingeleverd te worden bij de groepsleerkracht!
Wat als de leerkracht afwezig is?
In principe hebben vrijwel al onze groepsleerkrachten aangegeven les te komen geven. Wanneer een
leerkracht ziek wordt, moet ook hij/zij onmiddellijk naar huis. Als dit gedurende de dag gebeurt valt
in principe één van de collega’s in. Voor de dag(en) daarna wordt een vervanger gezocht. Mocht deze
niet gevonden worden, dan wordt u tijdig ingelicht en zal waar mogelijk overgeschakeld worden op
online onderwijs. De school vangt in zo’n geval onder schooltijd kinderen op van wie de ouders recht
hebben op noodopvang.

Wanneer staan de gymlessen gepland?
Gymlessen mogen vanaf deze week ook gewoon weer gegeven worden. Meester Max neemt de
gymlessen over van juf Monique. Juf Susanne gaat op dinsdagmiddag les geven aan de
onderbouwgroepen. Wilt u op deze dagen uw kind kleding aangeven die eenvoudig uit kan, zodat ze
snel om kunnen kleden en niet te lang in de kleedkamers verblijven.
Het rooster ziet er als volgt uit:
MAANDAG meester Max
Ochtend:
Groep 6
Middag:
Groep 7
DINSDAG juf Susanne
Middag:
Groep 3
Middag:
Groep 4
DONDERDAG meester Max
Ochtend:
Groep 5
Middag:
Groep 8
Dit rooster blijft de rest van het schooljaar van kracht!
Welke veiligheidsregels worden verder gehanteerd in de school?
•
•

•
•
•
•

•

•

•

Kinderen blijven in hun eigen groep! Er vinden geen wisselingen plaats naar andere lokalen:
Dit houdt in dat tutorlezen en verrijkingsklas geen doorgang kunnen vinden.
We hanteren in de groep ook een vaste groepsindeling, met kleine groepjes die 1,5 meter uit
elkaar geplaatst worden t.o.v. elkaar. Op deze wijze voorkomen we dat alle kinderen in
quarantaine moeten bij een mogelijke uitbraak.
Iedere groep komt langs een eigen ingang naar binnen en naar buiten.
Alle groepen spelen tijdens het speelkwartier en de middagpauze gescheiden van elkaar
buiten: Ieder op een eigen tijd en een eigen plein.
Hulp bieden aan de instructietafel gebeurt met spatscherm en zoveel mogelijk uit eenzelfde
groepje.
Kinderen van groep 7/8 adviseren wij een mondkapje mee te geven. Ze dienen dit op te
zetten wanneer ze naar toilet gaan of naar buiten. In de groep worden deze mondkapjes niet
gebruikt. Leerkrachten dragen mondkapjes en of faceshield in de centrale ruimtes.
We ventileren de lokalen 10 tot 15 minuten op momenten dat kinderen niet aanwezig zijn in
de groep, dus voor aanvang van de lessen, tijdens speelkwartier en middagpauze en om
14.30 uur.
Verder worden de standaard hygiënemaatregelen vanuit het RIVM gehanteerd: o.a. Handen
wassen met water en zeep, meerdere keren per dag voor tenminste 20 seconden: Dit doen
we bij begin schooluren, voor de pauze, na de pauze, na toiletgang.
Leermiddelen, speelgoed, speelmaterialen, devices en werkplekken worden bij gebruik door
meerdere leerlingen met regelmaat schoon gemaakt te worden met water en zeep en/of
oppervlaktespray.

Tot slot vraag ik uw begrip voor deze nieuwe situatie. Wij hebben de afgelopen weken keer op keer
onze plannen aan moeten passen, vanwege de steeds veranderende situatie. Dat vraagt enorm veel
van onze teamleden, maar ook van u als ouder. Onze MR-leden hebben actief meegedacht aan dit
plan. Ik wil hen daar voor bedanken!
Wij zijn blij de kinderen morgen weer te mogen ontmoeten op onze school en hopen dat dit plan naar
wens gaat verlopen.

Met vriendelijke groeten
Pieter Krebbekx

