Datum:

23 april 2020

Voor:

de ouders/verzorgers van de kinderen van ‘t Startnest

Betreft:

Startnest weer open

Beste ouders/verzorgers,
Tijdens de afgelopen weken is een aantal zaken in rap tempo veranderd op school, maar ook bij u thuis.
Kinderen kregen les via zoom, hadden huiswerk opgehaald van school of de kinderen werkten geheel
digitaal. Thuis werd er dan gezorgd dat de kinderen hier ook daadwerkelijk mee aan de slag gingen.
We kunnen wel stellen dat het een pittige opgave was voor iedereen. Nu breekt er na de meivakantie een
nieuwe periode aan en mogen de leerlingen weer naar school. Wij zijn hier heel erg blij mee.
Onze minister-president heeft aangekondigd dat er na 20 mei meer bekend is omtrent de onderzoeken en
de maatregelen. Dit betekent dat er daarna waarschijnlijk wederom veranderingen zullen zijn.
Volwassenen wordt ook nu nog geadviseerd om zich onder andere aan de 1,5 meter maatregelen te
houden.
Om op school te kunnen starten hebben wij de volgende organisatorische maatregelen genomen.
Naar school
De stamgroepen worden gehalveerd. Dat wil zeggen dat de kinderen per stamgroep in 2 groepen worden
verdeeld. We hebben deze verdeling gekozen omdat de kinderen zo in ieder geval elke dag naar school
komen.
Dat betekent voor elke weekdag:
 Een groep leerlingen in de ochtend van 08.30 uur – 11.15 uur
 Een groep leerlingen in de middag van 12.30 uur – 15.15 uur
 De kinderen van Startmus zijn op vrijdag vrij
De groepen zien elkaar niet bij het ophalen en brengen.
Welke leerlingen in de ochtend komen en welke in de middag hebben wij zorgvuldig ingedeeld. Daarbij
hebben wij rekening gehouden met broertjes en zusjes die ook bij ons op school zitten.
U ontvangt bij deze info de indeling van de groepen zoals die door de stamgroepleiders zijn gemaakt.
We hebben voor de verdeling in twee groepen gekozen omdat de kinderen dan elke dag naar school
komen. We leggen deze periode heel graag de nadruk op het geven van instructie aan de kinderen. Door
deze verdeling kunnen we daar het beste vorm aangeven.
Eigen pennen en potloden meenemen.
De kinderen in de midden en bovenbouw nemen hun eigen etui mee gevuld met schrijfpotlood,
(kleur)potloden, gum schaar en lijm. Dit nemen ze aan het eind van hun schooldag ook weer mee naar
huis. De kinderen gebruiken dus alleen de eigen materialen.

Huiswerk mee
We verwachten dat de kinderen maandag na de vakantie al het gemaakte werk en de leermiddelen mee
naar school nemen. Zonder deze materialen kunnen we niet starten.
Omdat wij de helft van de tijd lesgeven zullen de groepen 3 t/m 8 werk mee krijgen om thuis af te maken.
 Van de ochtendgroep wordt verwacht dat zij het werk in de middag thuis afmaken en de volgende
dag weer meenemen.
 Van de middaggroep wordt verwacht dat zij het ‘s morgens thuis maken en ‘s middags meenemen
naar school.
 Wilt u zo vriendelijk zijn ervoor te zorgen dat uw kind een rugzak mee neemt. Deze kunnen zij dan aan
hun stoel hangen en aan het eind van de les daarin hun werk mee nemen.
 Het reeds gemaakte werk en eerder meegegeven werk moeten de kinderen weer mee naar school
nemen.
Brengen en ophalen van leerlingen
U begrijpt dat we deze periode geen ouders in de school ontvangen. U bent helaas niet welkom in school.
Het brengen
 Voor groep 3 t/m 8 geldt dat ze zelfstandig de school in kunnen. U mag ook het schoolplein niet op.
 Voor groep 1/2 geldt dat u uw kind wel op het schoolplein mag brengen. Daar is de juf om uw zoon of
dochter van u over te nemen en dan gaan de kinderen met de juf via de achterdeur naar binnen.
Het ophalen
 De leerkrachten van groep 1 /2 brengen de kinderen weer naar het schoolplein en daar lopen de
kinderen naar u toe.
 U staat dan ook niet samen met andere ouders uw kind op te wachten u houdt voldoende afstand van
elkaar bij het wachten.
 De leerkrachten van de midden -en bovenbouw brengen de kinderen ook naar het schoolplein. De
kinderen lopen van het schoolplein af naar de plek waar u staat of gaan zelfstandig naar huis.
 De leerkrachten sturen en wijzen de leerling aan waar die naartoe moet lopen.
Eten en drinken
 De leerlingen hebben een tussendoortje (cracker of boterham) mee en wij zorgen voor een bekertje
water.
 Voor de middaggroep verwachten wij dat ze al hebben geluncht voordat ze om 12.30 uur naar school
komen.
Jassen en tassen
 De jassen worden ruim aan de kapstok opgehangen.
 De tassen gaan mee in de groep en worden aan hun stoel opgehangen.
Verjaardagen
 We kunnen natuurlijk aandacht geven aan de jarigen. Zingen en gelukwensen op afstand doen we
zeker. Uitdelen is niet toegestaan.
Gym
 De gymlessen vervallen.
Thuisonderwijs
 Wij verzorgen geen thuisonderwijs meer via Zoom.
 De leerkrachten richten zich nu op het dagelijks lesgeven op school.

Schoonmaak toiletten en deuren
 Gedurende de hele dag worden het toilet, deuren, klinken, tafels en stoelen schoongemaakt.
 Handen wassen voor school, na school en tijdens schooltijd, daar letten wij extra op bij de leerlingen.
Zieke leerkrachten en leerlingen
 Mocht een leerkracht onverhoopt ziek worden, dan is het in deze moeilijke tijd helaas niet mogelijk
om vervanging te organiseren. Wij rekenen dan op uw begrip.
 Als uw kind snotterig, benauwd, verkouden is, koorts heeft, dan rekenen wij erop dat u de richtlijnen
van het RIVM volgt.
 Zien wij dat leerlingen op school ziekteverschijnselen vertonen dan bellen wij u op om uw kind op te
halen.
Graag tot ziens op maandag 11 mei!
Met vriendelijke groet,
Team ‘t Startnest

