Datum:

8 mei 2020

Voor:

de ouders/verzorgers van de kinderen van ‘t Startnest

Betreft:

Informatie over de herstart

Beste ouders/verzorgers,
We hebben de afgelopen weken hard gewerkt om de schooldeuren weer te openen. Gelukkig kunnen de
kinderen, in ieder geval een dagdeel, weer naar school.
Via deze brief geef ik u graag de laatste informatie over de hoe we gaan werken, wat we van u en de
kinderen en onszelf vragen en de afspraken die we hebben met de kinderopvang/BSO.
Gezondheid van leerlingen en teamleden blijven bij de opening van groot belang. Daarnaast is zo goed
mogelijk onderwijs verzorgen binnen de mogelijkheden en context van onze school de focus. Om op 11
mei goed te herstarten zijn veel maatregelen nodig.
Dat varieert van het indelen van groepen, klaslokalen en andere ruimtes, formatie, lesroosters, routing
van in- en uitgaan van de school tot het maken van afspraken, uitwerken van gedragsprotocollen rond de
school, tijdens de lessen, voor personeel en nog veel meer.
Wij hebben gekozen voor het model waarin de kinderen elke dag naar school komen: een ochtendgroep
en een middaggroep: alle stamgroepen zijn in tweeën verdeeld.
De keuze is gemaakt vanuit pedagogische en onderwijsinhoudelijke overwegingen. We doen dit omdat
het we het zeer wenselijk vinden om alle kinderen dagelijks te zien.
De brief geeft antwoord op de vragen die mogelijk nog bij u leven over hoe we van vanaf 11 mei aan het
werk gaan om het onderwijs aan de kinderen te geven binnen de kaders van de Corona grenzen.
Het is een lange brief geworden, korter ging niet.
Om het onderwijs op school te kunnen realiseren hebben wij een protocol gemaakt waarin alle
maatregelen en keuzes die we moeten maken omtrent hygiëne en toegang zijn verwoord.
Ik heb hieronder een samenvatting geschreven van het protocol, u kunt de volledige versie vinden op
onze website.
Mochten er de komende dagen nog vragen bij u leven, neem dan alstublieft contact
op met Anke de Graaf.
De herstart van de school.
Hieronder vindt u veel van de informatie die u ook via de brief van 23 april heeft ontvangen.
Er zijn een paar punten aangescherpt, toegevoegd en veranderd.
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Naar school
 Alle leerlingen gaan vanaf 11 mei de helft van de tijd naar school.
Wij richten de 50% onderwijstijd als volgt in:
Elke dag wordt in alle groepen les gegeven:
in de ochtend van 08.30 uur tot 11.15 uur aan de ene helft van de groep en daarna van 12.30 uur
tot 15.15 uur aan de andere helft van de groep van de kinderen.
De inloop is van 8.20- 8.30 uur en 12. 20 tot 12.30 uur.
Als de deur nog dicht is wachten de kinderen voor de brug.
Als blijkt dat er problemen ontstaan bij de inloop, dan kan het zijn dat we tijden iets aanpassen
 Kinderen uit één gezin zijn op dezelfde tijd naar school.
 Voor de middag of de ochtend dat de kinderen niet naar school komen krijgen zij werk voor thuis.
 U mag niet meelopen met uw zoon of dochter naar de klas. De school is gedurende deze periode
niet toegankelijk voor ouders.
 Er is max. 1 volwassene die de kinderen haalt en wacht buiten het schoolterrein op 1,5 meter van
andere volwassenen.
 Kinderen die van BSO gebruik maken, kunnen vanaf 14.30 daarnaartoe (of gehaald worden). We
kijken in de 1e week hoe dit gaat. Als dit problemen veroorzaakt, passen we de schooltijden iets
aan (zie hierboven)
 Kinderen krijgen huiswerk/thuisopdrachten. De volgende dag zijn de leerkrachten dan weer
beschikbaar voor kinderen met hen vragen over het huiswerk.
 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.
 De school bepaalt de verdeling van de leerlingen binnen een groep en deze verandert in principe
niet, tenzij daar zwaarwegende argumenten voor zijn. Die moeten dan kenbaar gemaakt worden
bij de directie, die hierover een besluit neemt.
 De groep leerlingen waaraan lesgegeven wordt, blijft gehandhaafd in de pauze. Gescheiden van
de andere groepen.
Eigen pennen en potloden meenemen.
 De kinderen van de midden en bovenbouw nemen hun eigen etui mee gevuld met: schrijfpotlood,
kleurpotloden, gum en 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.
Consequenties voor aanbod
 Er geldt een gereduceerd onderwijsaanbod, we maken zelf keuzes passend bij de situatie. We
vinden het belangrijk dat er tijd en aandacht is voor wat de kinderen in de afgelopen periode
hebben meegemaakt en hoe ze dit hebben ervaren. Er zal aandacht zijn voor de sociaalemotionele ontwikkeling en het welbevinden van kinderen. En we willen vooral zoveel als
mogelijk instructies geven voor de basisvakken: taal, spelling, begrijpend lezen en rekenen.
 Groepsactiviteiten zoals schoolreisjes, vieringen, podium en excursies gaan niet door.
 Over groep 8 en het afscheid:
de musicaluitvoering zoals we gewend zijn te doen gaat niet door. Daarvoor komt goede
vervanging. We zullen daarover zo snel als mogelijk meer communiceren met de kinderen en de
ouders.
 We vieren de verjaardag in de klas niet zoals gebruikelijk. We kunnen kinderen die jarig zijn
(geweest) wel in het zonnetje zetten, voor ze zingen en ze een kaart geven. Kinderen kunnen niet
trakteren en ook niet de klassen rond, zoals anders gebruikelijk is. Ook ouders kunnen niet bij het
vieren van een verjaardag aanwezig zijn.
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Ondersteuning door ouders bij leeractiviteiten
 Er is geen ondersteuning door ouders mogelijk in de school, maar we vragen ouders wel thuis te
ondersteunen bij het maken van het (t)huiswerk of thuisopdrachten.
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.
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. U kunt het beste bij de parkeerplaatsen afscheid nemen van
uw zoon en/of dochter en hen zelf verder naar school laten lopen.
Als de deur nog dicht is wachten de kinderen voor de brug.
 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 te 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.
Contact ouders
 Er is geen fysiek contact tussen onderwijspersoneel en ouder(s)/verzorger(s)
 Oudergesprekken vinden digitaal plaats (per telefoon, mail, Zoom).
Eten en drinken
 De leerlingen hebben een tussendoortje (cracker, boterham of fruit) en een beker drinken mee.
 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 rugtassen gaan mee in de groep en worden aan hun stoel opgehangen.
Gym


De gymlessen vervallen
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Thuisonderwijs
 Wij verzorgen geen thuisonderwijs meer via Zoom.
De leerkrachten richten zich nu op het dagelijks lesgeven op school.
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 of koorts heeft, dan moet uw zoon of dochter
thuisblijven.
 Zien wij dat leerlingen op school ziekteverschijnselen vertonen dan bellen wij u op om uw kind op
te halen.
Algemene RIVM-richtlijn veiligheidsrisico’s
We volgen de geldende richtlijnen van het RIVM:
 Tussen leerlingen onderling hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden.
 Tussen personeelsleden en leerling moet zoveel mogelijk 1,5 meter afstand bewaard worden.
 Tussen personeelsleden onderling moet altijd 1,5 meter afstand bewaard worden.
 We melden ons bij de GGD indien we meer dan 1 ziektegeval (corona) hebben.
 Iedereen wast goed zijn/haar handen meerdere keren per dag ten minste 20 sec.
 We schudden geen handen.
 We hoesten/niezen in de ellenboog.
 We zitten niet aan ons gezicht.
Hygiënemaatregelen
We leven de algemene hygiënevoorschriften van het RIVM zoveel mogelijk na.
 In iedere ruimte (klaslokaal, algemene ruimten) is het volgende aanwezig:
- zeep en papieren handdoekjes
- desinfectie
 Personeelsleden dragen als zij dat willen persoonlijke beschermingsmiddelen
Schoonmaak
 We hebben de hele dag een schoonmaker in de school die:
- de wc’s, deurknoppen en kranen en andere gezamenlijke ruimtes regelmatig schoonmaakt
- de kleutergroepen meehelpt schoonmaken in de pauze
- draagt zorg voor dagelijkse intensieve schoonmaak

Heel graag tot ziens op maandag 11 mei!
Met vriendelijke groet,
Team ‘t Startnest
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