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De school is weer open 
Vanaf afgelopen maandag 8 juni is de school weer open... De meeste kinderen zijn er weer, zoals ‘vanouds’                  
….fijn! 
 
Drukte s morgens vroeg 
‘s Morgens vroeg (rond 8.30 uur) is het erg druk op en rond de Pijlstaartlaan. Ook voor u als                   
ouders/verzorgers is het dan lastig om die anderhalve meter te handhaven.... Weet dat we hierin ook met u                  
‘meedenken’ en onze verantwoordelijkheid nemen, ook al vindt die drukte buiten het schoolhek plaats. Als               
school de Schakel hebben we immers een voorbeeldfunctie in het dorp. 
 
We kijken het nog heel even aan. Volgende week komen we erop terug, eventueel met noodzakelijke (nieuwe)                 
veiligheidsmaatregelen. 
 
Protocol (nogmaals) 
Als school volgen we het protocol van de PO raad. De voornaamste regels zijn: 

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

kinderen van de BSO vangen we op school nog even op. 
 
Maatregelen die op school genomen zijn, en blijven gelden (nogmaals) 

● 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. 

● 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. 
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● 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 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. 

Gezondheid kinderen, ouders en leerkrachten (nogmaals) 
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. 

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. 

Theoretisch verkeersexamen 

Volgende week donderdag 18 juni 2020 hebben de leerlingen van groep 7 het theoretisch verkeersexamen               
(online). De groep heeft daar flink op geoefend....Het praktisch verkeersexamen vindt op een later moment               
plaats. Daarna krijgen de leerlingen het verkeersdiploma. 
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Nieuws uit de plusklas (van juf Mandy) 

Wat fijn dat ook de plusklas weer van start kon gaan! Woensdag zijn we als vanouds weer begonnen met een                    
Grej of the Day,een leuke mini les over struisvogels. Daarna gingen alle kinderen in twee of drietallen een spel                   
spelen waarbij vooruit denken noodzakelijk is. Na het buitenspelen spraken we over voertuigen en mochten               
de kinderen hun eigen voertuig ontwerpen, er moest over een aantal zaken goed worden nagedacht. Aan het                 
einde van de ochtend moest iedereen een korte presentatie houden over het ontwerp. Best spannend, maar                
wat deden ze dat knap!  

Donderdag mocht de bovenbouw groep eindelijk weer samen komen. De Grej of the Daj ging over een                 
Amerikaanse vis die kunst maakt, Keith Haring. De kinderen mochten na de Grej zelf een mini schilderij                 
maken in de stijl van Keith Haring met als thema Corona. Er was maar beperkt de tijd en dat bleek een groot                      
struikelblok. Wanneer je te lang blijft dubben wat je gaat maken, dan komt het niet af. Dat hebben veel                   
kinderen ervaren. 

Na de pauze deden de kinderen een onderzoek naar de beste keukenpapier. Er werden door de kinderen                 
allerlei criteria opgesteld (absorberen, sterk, makkelijk af te scheuren). We stelden een hypothese op en               
dachten samen na hoe we het onderzoek zo eerlijk mogelijk konden laten verlopen. Er werd goed                
samengewerkt en onderzoek gedaan. Wilt u advies over de aanschaf van keukenpapier, dan kunnen de               
kinderen van de plusklas u goed adviseren!  

Meeleven 

We leven mee met Diego Espacia (groep 8) en zijn moeder Isabella. Vorige week is oma in Utrecht overleden                   
en deze week is zij begraven. Afscheid-nemen doet pijn...Wij wensen hen heel veel sterkte toe en de nabijheid                  
van God. 

Tenslotte 
Een hartelijke groet vanuit de Pijlstaartlaan! 

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