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Uitgestelde Nieuwsbrief 
Zoals afgelopen vrijdag bij u gemeld: hierbij ontvangt u een uitgestelde Nieuwsbrief, waarmee wij u informeren                
over de volledige openstelling van de school per maandag 8 juni 2020. 
 
De school gaat weer open 
Maandag 8 juni gaan de deuren van de school open voor alle kinderen. Wat heerlijk om ze dan allemaal weer                    
te ontmoeten. De afgelopen weken hebben we in twee groepen gewerkt en ik zag dat er op diverse manieren                   
contact werd gelegd tussen de A en B groep, maar vanaf 8 juni zijn ze er gelukkig weer allemaal.  
 
Oók juf Judith de Waal is er vanaf maandag 8 juni weer voor ‘haar’ groep 6 (samen met juf Karin). 
 
Oók gaat groep 0/1 vanaf maandag 8 juni weer in de eigen groep zitten met juf Rianne. 
 
Thuis zult u dat ook merken. Een compliment voor u, want ook in de tijd van gedeeltelijke openstelling hebt u                    
de thuiswerkdagen op u genomen en gezorgd dat de op school gegeven instructies thuis geoefend werden.                
Dank u wel voor uw inzet, we waarderen dat bijzonder! En we gunnen u dat u nu weer kunt focussen op uw                      
werk en activiteiten. Wij pakken het stokje weer over en zullen het jaar goed gaan afronden.  
 
Protocol 
Als school volgen we het protocol van de PO raad. De voornaamste regels zijn: 

● Alle leerlingen gaan vanaf maandag 8 juni 2020 volledig naar school. 
● Tussen leerlingen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden. 
● Tussen personeelsleden onderling moet zoveel mogelijk 1,5 meter afstand bewaard worden. 
● Tussen leerlingen en leerkrachten moet zo mogelijk 1.5 meter afstand bewaard worden. 
● Ouder(s)/verzorger(s) komen in principe niet op het schoolplein of in de school. 
● Ouders komen alleen wanneer ze hun kinderen wegbrengen of ophalen, nemen afscheid bij het hek               

en vertrekken na het brengen en halen direct weer naar huis. 
● De school zorgt ervoor dat leerlingen vaak hun handen wassen. 
● Buitenspelen gebeurt bij voorkeur alleen met dezelfde groep of klas. Dit doen we nu al, en blijven we                  

doen. 
● Na school gaat iedereen direct naar huis of naar de BSO. E.e.a. is met BSO’s afgestemd. 

 
Maatregelen die op school genomen zijn, en blijven gelden 

● 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.  

● De kinderen van groep 0/1 hebben (nog) geen eigen vak. Juf Rianne is maandag op tijd buiten en zal                   
zeggen waar de kinderen van groep 0/1 zich kunnen verzamelen. 

● Alleen de kleuters komen via de hekken bij het kleuterplein binnen. 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. 
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● 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. 

 
Komende weken nog continu-rooster 
We hebben besloten om vanaf maandag 8 juni 2020 tot en met het einde van dit schooljaar (dus tot en met                     
donderdag 16 juli 2020) te blijven werken met een continu-rooster. Dit alles vanwege de veiligheid (geen                
ouders in de school, ook niet voor de tussenschoolse opvang).  
 
Het continu-rooster is dan ook als volgt: 

1. Iedere dag van 8.30-14.30 uur (maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag);  
2. Op woensdag van 8.30-12.15 uur. 

 

Spullen mee naar school 
We ontvangen graag alle schoolspullen (boeken, werkboeken, schriften, leesboeken) weer terug op school.             
Wilt u de chromebooks opgeladen mee terug geven en ook het snoer meegeven? 
 
Buiten spelen / gym / activiteiten 
De klassen spelen buiten met de kinderen van hun eigen klas. Zingen is voor leerlingen in het primair                  
onderwijs weer toegestaan. Groepsactiviteiten zoals schoolreisjes, vieringen en excursies gaan niet door. De             
gymlessen gaan buiten gegeven worden.  

Noodopvang 
De noodopvang (opvangklas) op school stopt.  

BSO 
Kinderen mogen gebruik maken van de BSO op de dag(en) die contractueel zijn vastgelegd. 

Plusklas 
De Plusklas start ook weer in de week van 8 juni 2020 op. 

Cito 
De komende perioden nemen we de Cito toetsen af bij leerlingen in groep 3-7. Normaal bekijken we met de                   
resultaten van deze toetsen of een kind leerontwikkeling heeft doorgemaakt. Nu willen we de toetsen               
gebruiken om de beginsituatie van elk kind duidelijk in beeld te brengen. Voor de zomervakantie toetsen we                 
alle kernvakken (rekenen, technisch lezen, begrijpend lezen en spelling).  

Rapport en 10 minuten gesprekken 
Zoals altijd krijgt uw kind een rapport in juli. De betekenis van de cijfers, die natuurlijk anders is in deze                    
periode, zullen we in een begeleidende brief duiden. We zullen vooral beschrijven wat we zien in de                 
ontwikkeling van uw kind.  
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De oudergesprekken zullen we t.z.t. wel in de school laten plaatsvinden, maar wel na schooltijd. Hiervoor                
ontvangt u t.z.t. een uitnodiging. 

Afscheid groep 8 
We nemen afscheid van groep 8, maar de invulling zal anders zijn dan voorgaande jaren. Groep 8 zal de                   
musical wel opvoeren en we zullen ouders in shifts op meerdere avonden uitnodigen. Wanneer u een kind in                  
groep 8 heeft ontvangt u binnenkort aanvullende informatie.  

Gezondheid kinderen, ouders en leerkrachten 
We hanteren de richtlijnen van de RIVM wat betreft gezondheid en wel of niet naar school gaan. 

● Leerlingen, ouders/verzorgers en onderwijspersoneel blijven thuis bij: neusverkoudheid, hoesten,         
moeilijk ademen / benauwd, tijdelijk minder ruiken / proeven, verhoging (boven 38 graden Celsius) of               
koorts. Na 24 uur klachtenvrij mogen zij weer naar school; 

● Leerlingen blijven ook thuis als iemand anders in huis benauwdheidsklachten heeft en/of koorts. Ook              
hier: weer naar school na 24 uur klachtenvrij; 

● Als een leerling op school ziek wordt (of hier een vermoeden van is), wordt het kind direct door een                   
ouder opgehaald. Ook broers en zussen gaan dan mee naar huis. 

● Wanneer een leerling positief getest is op corona moet hij/zij ten minste 7 dagen thuisblijven en                
uitzieken. De leerling mag pas weer naar school en de opvang als hij/zij na deze 7 dagen ook 24 uur                    
geen klachten meer heeft. Zie voor meer informatie over thuisblijven: https://lci.rivm.nl/leefregels 

● Als iemand in het huishouden van de leerling of leerkracht getest is voor COVID-19 en een positieve                 
uitslag heeft, moet de leerling / leerkracht wachten tot die persoon 24 uur klachtenvrij is en dan 14                  
extra dagen thuisblijven. Zie voor meer informatie: https://lci.rivm.nl/informatiebriefhuisgenootthuis 

● Leerlingen van wie gezinsleden tot een risicogroep behoren, kunnen worden vrijgesteld van fysiek             
onderwijs (beslissing van ouder(s)/verzorger(s) in overleg met de school en de behandelend arts. 

 

Vrijstelling fysiek onderwijs 

Wanneer u als ouder/verzorger een beroep wilt doen op vrijstelling van fysiek onderwijs voor uw kind/kinderen                
(zie hierboven), omdat u tot de risicogroep behoort, dan dient u hiervoor (opnieuw) een gemotiveerd verzoek                
per mail in te dienen bij de directeur. Dit tot uiterlijk donderdag 4 juni 2020. Nadien volgt in de week van 8 juni                       
a.s. een gesprek hierover met de directeur en de IB-er, en eventueel met de leerplichtambtenaar. U begrijpt:                 
dit doen we echt niet ‘om moeilijk te doen’, maar omdat de overheid van mening is dat alle leerlingen per 8 juni                      
a.s. naar school kunnen en moeten gaan. Slechts bij uitzondering mag hiervan worden afgeweken. Dit alles is                 
het belang van het voorkomen van onderwijsachterstanden bij de leerlingen. 

Leerkracht ziek 
Als een leerkracht ziek is, gaan we op zoek naar vervanging. Soms zullen er creatieve oplossingen nodig zijn.                  
In het ergste geval kan er geen onderwijs gegeven worden aan een groep en wordt de groep naar huis                   
gestuurd. Hierover wordt u natuurlijk geïnformeerd. 

Hygiëne 

● We houden ons aan de bestaande richtlijnen: we wassen vaak onze handen, gebruiken papieren              
handdoeken, niezen in de elleboog en geven geen handen. 

● In iedere klas / in elke ruimte is desinfecterende gel, een zeeppompje, voldoende schoonmaakmiddel              
en zijn papieren handdoekjes aanwezig. 
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● Er wordt intensief schoongemaakt door het schoonmaakbedrijf. 

Vragen 
Misschien heeft u vragen na het lezen van deze informatie. Neem dan gerust contact met mij op via                  
directeur@schakelvinkeveen.nl of door te bellen: 06-39774383. 

Tenslotte 
Een hartelijke groet vanuit de Pijlstaartlaan! 

Mvg, mede namens het team, Marius-Jan Breugem, directeur 
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