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Wilt u reageren op ’t Skittelnieuws? Mail dan naar: ellen.vandergulik@openbaaronderwijspresent.nl

‘Uw kind is de toekomst, de toekomst is onze uitdaging!’

Een woordje

In de persconferentie van 21 april 2020 is
verteld dat er voorlopig gekozen wordt
voor het openen van basisscholen met
kleinere klassen, met ingang van 11 mei
2020.

de nieuwsbrief a.u.b. goed, het is echt
heel belangrijk dat iedereen zich aan de
regels houdt. Deze regels zijn noodzakelijk
om de gezondheid van de kinderen (en
daarmee de gezinnen) en de leerkrachten
zo maximaal mogelijk te kunnen
beschermen. Wij vertrouwen erop dat
iedereen het gezond verstand gebruikt en
doet wat de school voorschrijft.

Op 6, 7 en 8 mei wordt het thuisonderwijs
voortgezet. Deze dagen zal er minder
contacttijd met de leerkracht mogelijk zijn
dan u gewend bent in verband met het
voorbereiden van het onderwijs op school.

Als iedereen zich zo goed blijft inzetten als
de afgelopen weken, gaan wij ook dit
samen redden. Wie weet mogen de
basisscholen dan per 1 juni weer open
voor alle kinderen!

In deze nieuwsbrief staat gedetailleerd alle
informatie die u nodig heeft voor de
herstart van de school op 11 mei. Leest u

Hou vol en blijf gezond!
Ellen van der Gulik

Beste ouder(s), verzorger(s),

Lestijd
We streven ernaar om alle leerlingen
tenminste twee hele dagen naar school te
laten komen. De woensdagen worden
verdeeld.
Leerlingen worden ingedeeld op basis van
ondersteuningsbehoefte ofwel leerjaar.
Op de eerste woensdag is er geen les op
school. De overige woensdagen worden
afgewisseld.

Wegbrengen en ophalen
We moeten voorkomen dat er massale
haal- en brengmomenten van leerlingen
ontstaan.
• We doen dit door leerlingen te laten
halen en brengen in tijdvakken.
Leerkrachten vangen kinderen op bij de
ingang.
• Ouders brengen leerlingen niet in school
en blijven niet bij het raam staan om te
zwaaien. Buiten het schoolplein
verspreiden ouders zich zoveel mogelijk
over de stoep bij het ophalen van de
kinderen.
• Ouders van leerlingen in de groepen 1-2
mogen het schoolplein op om kinderen
weg te brengen. Vanaf groep 3 wordt er
afscheid genomen bij het hek. Wij vragen
ook om kinderen die al zelfstandig naar
school kunnen komen, niet weg te
brengen of op te halen.
• Leerlingen kunnen van meerdere
ingangen gebruikmaken. Elke groep krijgt
een vaste ingang.
• Aan het eind van de lesdag worden
leerlingen groepsgewijs naar buiten
gebracht door dezelfde ingang als bij het
naar binnen gaan.

Verdeling over dagen
Groep 1-2a kleuteringang
Tijdvak brengen: 08.40-08.45 uur

Tijdvak halen: 14.10-14.15 uur
Groep 1: dinsdag, vrijdag en woensdag 27
mei.
Groep 2: maandag, donderdag en
woensdag 20 mei.
Groep 1-2b hoofdingang
Tijdvak brengen: 08.40-08.45 uur
Tijdvak halen: 14.10-14.15 uur
Groep 1: dinsdag, vrijdag en woensdag 27
mei.
Groep 2: maandag, donderdag en
woensdag 20 mei.
Groep 3-4 kleuteringang
Tijdvak brengen: 08.35-08.40 uur
Tijdvak halen: 14.05-14.10 uur
Groep 3: maandag, donderdag en
woensdag 20 mei.
Groep 4: dinsdag, vrijdag en woensdag 27
mei.
Groep 4-5 hoofdingang
Tijdvak brengen: 08.35-08.40 uur
Tijdvak halen: 14.05-14.10 uur
Groep 4: maandag, donderdag en
woensdag 20 mei.
Groep 5: dinsdag, vrijdag en woensdag 27
mei.
Groep 6-7 kleuteringang
Tijdvak brengen: 08.30-08.35 uur
Tijdvak halen: 14.00-14.05 uur
Groep 6: maandag, donderdag en
woensdag 20 mei.
Groep 7: dinsdag, vrijdag en woensdag 27
mei.
Groep 7-8 hoofdingang
Tijdvak brengen: 08.30-08.35 uur
Tijdvak halen: 14.00-14.05 uur
Groep 7: maandag, donderdag en
woensdag 20 mei.
Groep 8: dinsdag, vrijdag en woensdag 27
mei.
Jassen en tassen worden
opgehangen aan de kapstok.

Afstand houden

Inrichting van de lokalen

De 1,5 meter afstand tussen kinderen is
niet nodig. Tussen leerkracht en kinderen
is deze afstand wel gewenst.
Ook ouders dienen onderling 1,5 meter
afstand te houden.

• Probeer de 1,5 meter tussen leerkracht
en kinderen in acht te nemen. Er zal een
afgezet gedeelte voor alleen de leerkracht
zijn om het bureau.
• Lokalen dienen goed geventileerd te
worden.
• Er komt iedere dag een extra
schoonmaakronde (Streekclean) voor
handgrepen en toiletblokken. In iedere
klas komt een spuit met desinfecterende
spray voor de tafelbladen.
• Er wordt geen gebruik gemaakt van de
mogelijkheid om op de gang te werken. De
groepen 1-2 mogen wel gebruik maken
van de hoeken op de gang en maken hier
onderling afspraken over.
• Activiteiten bij kleuters kunnen liefst
buiten plaatsvinden, indien het weer het
toelaat.

Noodopvang na 11 mei
Wij vragen ouders zoveel mogelijk de
noodopvang onderling te regelen in
verband met de groepsgrootte op school.
- Noodopvang is er voor kinderen met
ouder(s) in cruciale beroepen.
- Kinderen mogen alleen komen wanneer
er thuis, of in de directe omgeving,
niemand anders is om ze op te vangen.
- Noodopvang wordt onder schooltijd
aangeboden (08.30-14.15 uur), in de
eigen klas.
- Kinderen mogen niet naar de
noodopvang als zij ziek of verkouden zijn
of als gezinsleden ziek of verkouden zijn.
- Verzoeken voor de noodopvang moeten
minimaal 24 uur van tevoren worden
gedaan.

Onderwijs op afstand
Als leerlingen twee of drie hele dagen naar
school gaan zal er op andere dagen
sprake zijn van ‘Onderwijs op afstand’.
De leraar kan geen extra begeleiding
bieden. Het onderwijs zal gericht zijn op
het herhalen en inoefenen van eerder
aangeboden kennis en vaardigheden. De
kinderen in de groepen 3 t/m 8 ontvangen
een weektaak aan het begin van de week.
De kinderen in de groep 1-2 krijgen een
bingokaart voor twee weken.

Eten, drinken en kleding
Wij vragen ouders om:
• Te kiezen voor kleding die zelfstandig
aan- en uitgetrokken kan worden en kan
worden
vastgemaakt.
• Eten en drinken mee te geven dat
gemakkelijk zelf kan worden 'genuttigd'

Ouders in de school
Ouders zijn niet welkom in school. We
willen ouders vragen bij het halen en
brengen de onderlinge afstand van 1,5
meter te respecteren. Contact met
leerkrachten gaat uitsluitend per e-mail of
telefoon. Dit geldt ook voor de groepen 1
en 2.

Onderwijsinhoud
De kinderen nemen het gemaakte werk
van de afgelopen periode mee terug naar
school. De leerkracht kan dit desgewenst
inzien, maar zal het werk niet nakijken.
In de klassen is er aandacht voor:
1. Het welzijn van de kinderen
2. De groepsvorming
3. Diverse lesdoelen tot het einde van
het schooljaar

Contact met ouders –
einde schooljaar
• Oudergesprekken worden, indien er niet
opnieuw een verruiming in maatregelen
wordt aangegeven, gehouden via
Microsoft Teams. Ouders kunnen dan
inloggen op het account van hun kind.
• Gezien de periode van thuisonderwijs en
het heropenen van het basisonderwijs
(wat tijd en investering van leerkrachten
vergt), wordt er gekozen om aan het einde
van het schooljaar geen rapporten te
schrijven. Groep 8 ontvangt een
verkleinde versie van een rapport.

Procedure schooladvies
groep 7
• De procedure indicatie adviezen blijft
gelijk. Eind groep zeven ontvangen de
leerlingen een indicatie voor het
schooladvies. Hierbij zal gebruik worden
gemaakt van de gegevens tot midden
groep zeven i.p.v. de gegevens tot eind
groep zeven.

Afsluiting schooljaar
groep 8
Voorlopig wordt ingezet op het door laten
gaan van de eindmusical van groep acht.
Op welke wijze het publiek betrokken
wordt is nog niet besloten.

Gymmen
Er mag voorlopig nog geen gebruik
worden gemaakt van de gymzaal (Om de
Noord) voor de groepen 3 t/m 8. Daarom
zullen de gymlessen buiten plaatsvinden
indien het weer dat toelaat.

Meester Piet en Meester
Peter
Meester Piet en Meester Peter komen nog
niet op school om de kinderen extra te
ondersteunen.

Zieke leerkrachten
Leraren mogen op school werken als er
geen sprake is van symptomen van het
Coronavirus. Zelfs met milde symptomen
zoals een verkoudheid moeten leraren
thuisblijven totdat ze klachtenvrij zijn.
Als een leraar ziek is wordt bekeken of er
onderwijs op afstand kan worden gegeven
zoals in de periode voor de meivakantie.
Dat zou betekenen dat de leerlingen van
de betreffende groep niet naar school
gaan.

Zieke leerlingen
Leerlingen kunnen naar school als er geen
sprake is van symptomen van het
coronavirus. Zelfs met milde symptomen
zoals een verkoudheid moeten zij
thuisblijven. Als één of meerdere
gezinsleden ernstige klachten (koorts
en/of benauwdheid) heeft (gehad), dan
dienen alle gezinsleden binnen te blijven
tot iedereen in huis vrij is van milde
klachten (neusverkoudheid, loopneus,
keelpijn, lichte hoest, koorts of
benauwdheid). In dat geval mogen
kinderen met milde klachten niet naar
school komen.

Instroom van nieuwe
leerlingen
In overleg met ouders wordt bepaald of
een kind zal starten. (leerkracht-ouders)
Instroomleerlingen kunnen dan om 09.30
uur op school komen. Bij deze leerlingen
mag één ouder mee naar binnen. Zij halen
hun kind voor het einde van de ochtend op
(11.50 uur). Indien ouders hun kind niet
willen laten starten neemt de leerkracht
contact op na deze periode.

Handen wassen, hoesten
of niezen
Handen wassen met water en vloeibare
zeep is een effectieve manier om
besmetting te voorkomen. De leraren en
leerlingen wassen op regelmatige basis de
handen. De leraren en leerlingen drogen
hun handen af met papieren
wegwerpdoekjes.

Verjaardag vieren op
school
• Verjaardagen worden in de klas gevierd.
Kinderen gaan niet langs bij andere
klassen.
• Er worden geen traktaties meegenomen
bij verjaardagen.

Verjaardagen mei
1
Sam
3
Frank
4
Skah
5
Tygo
5
Jaimey
10
Isa
13
Rosanna
21
Teun
24
Kees
26
Fleur

