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Beste ouders/verzorgers,
Het opstarten van school
Aanstaande maandag zullen we beginnen met het opstarten van school en zullen de groepen in fases naar
school gaan. Deze vorm van onderwijs zal in principe tot de Pinkstervakantie zijn en we moeten nog
afwachten wat het kabinet beslist over de periode daarna. Het is nu nog niet duidelijk of de scholen na 1 juni
weer volledig open mogen. We houden u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.
Groepsindelingen
U heeft vorige week de groepsindeling(en) van uw kind(eren) gekregen. De verschillende BSO’s hebben hun
tijden aangepast op onze schooltijden en zullen de kinderen op die tijden brengen en ophalen indien u daar
gebruik van maakt. Nog eenmaal de schooltijden tot de Pinkstervakantie:
-maandag 8.30 uur tot 14.30 uur
-dinsdag 8.30 uur tot 14.30 uur
-woensdag: kleuters 8.30 uur tot 12.15 uur (groep 3 tot en met 8 hebben een thuis-huiswerkdag en komen niet
naar school)
-donderdag 8.30 uur tot 14.30 uur
-vrijdag voor de groepen 3 tot en met 8: 8.30 uur tot 14.30 uur
Maatregelen die op school genomen zijn
We hebben op school praktisch voorbereidingen getroffen om de kinderen op een goede manier te kunnen
ontvangen. U vindt hierbij de belangrijkste maatregelen op een rij:
● vanaf 8.25 uur zullen de hekken open gaan. De kinderen worden niet eerder verwacht omdat er niet
gespeeld mag worden op het plein. Het is de bedoeling dat de kinderen dan pas komen en meteen
naar het vak gaan van hun groep. Op het grote plein staan de vakken voor de kinderen van groep 3
tot en met 8 en op het kleuterplein staan de vakken voor groep 1/2a en 1/2b. De kinderen moeten bij
aankomst op school meteen in hun eigen vak gaan staan.
● alleen de kleuters komen via de hekken bij het kleuterplein binnen. Dit is dus anders dan normaal! We
willen u vragen om evt broers en zussen via hun eigen hek het plein op te laten gaan.
De groepen 3, 4 en 5 maken gebruik van de hek tegenover de hoofdingang en de kinderen van groep
6, 7 en 8 gebruiken het hek bij de fietsenrekken.
● alleen de ouders van kinderen in groep 1 tot en met 4 mogen met hun kinderen het plein op en op
gepaste afstand van andere volwassenen blijven wachten tot de leerkracht er is. Daarna vragen we
jullie om meteen te vertrekken van het schoolplein.
● bij binnenkomst zullen alle kinderen hun handen schoonmaken. In de lokalen zijn ook pompjes
desinfecterende handgels aanwezig zodat de kinderen hun handen op allerlei momenten kunnen
reinigen. In elk lokaal staat ook een fles oppervlaktespray die de leerkracht zal gebruiken om
materialen die veelvuldig gebruikt worden, schoon te maken. Bij de kleuters kunt u denken aan
spelmateriaal maar ook deurklinken, kranen etc.
● u begrijpt dat toiletgebruik ook aan strengere regels is gebonden. We zullen uitgebreid uitleggen aan
de kinderen wat ze moeten doen. Maar heel belangrijk is dat we willen dat alle kinderen voordat zij
naar school komen, thuis naar het toilet zijn geweest.
Inrichting thuis-huiswerkdagen
Op de dagen dat de kinderen niet naar school gaan, zullen zij in Classroom hun thuis-huiswerk
dagprogramma krijgen. Het huiswerk maken zal anders gaan dan wat ze tot nu toe gewend zijn. Tot op heden
stonden de leerkrachten klaar om vragen te beantwoorden. Dat kan vanaf maandag niet meer omdat de
leerkrachten dan voor een groep staan.
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Het huiswerk dat voor die dag gepland staat, moeten de kinderen dus zelfstandig maken, zonder hulp van de
leerkracht. Misschien kunt u bij vragen uw kind verder helpen en sowieso kan uw kind de vragen de volgende
dag dat het weer op school is, aan de leerkracht stellen. We geven dus geen online-lessen meer en kunnen
online geen vragen meer beantwoorden.
Wat moet er iedere dag mee naar school?
Als uw kind naar school komt, moet het de volgende materialen iedere dag meenemen:
● indien u een Chromebook van ons geleend heeft, dit Chromebook in een stevige tas of rugzak
● de materialen die meegegeven zijn om in te werken (denk aan werkboekjes, methodeboeken etc) in
een andere tas
We willen graag dat er zorgvuldig met alle materialen omgegaan wordt en door verschillende tassen te
gebruiken, denken we dat dit het beste werkt.
Nieuwe leerlingen
Deze week zijn twee kinderen vier jaar geworden, Sara Smit en Damian den Hollander. Sara verwelkomen we
in groep 1/2b en Damian in groep 1/2a. Fijn dat jullie bij ons op school komen!
Belangrijke data
-de Pinkstervakantie is van 1 juni tot en met 5 juni 2020.
-in de agenda staat een studiedag gepland op vrijdag 19 juni maar deze laten we vervallen gezien de
bijzondere omstandigheden. Deze dag zal dus een gewone schooldag zijn.
Terugblik dodenherdenking 4 mei
In ons dorp is een prachtige bijeenkomst gehouden voor de dodenherdenking. Hier hebben enkele kinderen
van onze school ook een mooie bijdrage aan geleverd. Hierbij treft u de link aan:
https://wetransfer.com/downloads/fa9441fabf4c91b54d0ff14c3bdc0b1c20200504173042/a5d1c418f40f812b8e
69257ea247bc8c20200504173042/655fd7
Tenslotte
Een hartelijke groet vanuit de Pijlstaartlaan!
Mvg, mede namens het team, Marius-Jan Breugem, directeur

