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11 mei weer naar school



Wat fijn dat we de kinderen van onze school weer kunnen ontvangen in de school! We
verheugen ons enorm op een echt weerzien!
Als team hebben we nagedacht over op welke manier we weer kunnen starten. Vanuit
het Rijk en bestuur zijn er adviezen en richtlijnen. Verder hebben we te maken met onze
eigen schoolsituatie.
Hieronder leest u op welke dagen de verschillende groepen de eerste drie weken na de
meivakantie op school worden verwacht. We hebben gekozen voor hele dagen school.
De woensdag blijft een ochtend tot 12.15 uur. Op Hemelvaartsdag en de vrijdag erna
(21 en 22 mei) zijn de kinderen vrij.
We kunnen midden mei nieuwe richtlijnen verwachten voor de periode na Pinksteren (1
juni).
We leggen bij het starten van het fysieke onderwijs de nadruk op het welbevinden van
de kinderen. We nemen uitgebreid de tijd om elkaar te vertellen over hoe we ons voelen
of gevoeld hebben.

groep

dagen

leerkracht

groep 1/2

dinsdag en donderdag

groep 3/4

dinsdag en donderdag

groep 5/6

maandag, woensdag,
vrijdag

groep 7/8

maandag, woensdag,
vrijdag

juf Lisa (di)
en juf Marlou (do)
extra: juf Carla
juf Annet (di)
en juf Lisa (do)
extra: juf Diana (di) en juf
Noa (do)
meester Joko
extra: meester Burak,
juf Annet en juf Noa
juf Lotte
extra: juf Annet en
meester Burak

Juf Anneke en meester Patrick werken wel, maar hebben geen lesgevende taken.
De schooltijden blijven zoals ze zijn. In de middagpauze verzorgt het schoolpersoneel de
pleinwacht.
De levering van schoolfruit is gestopt. Voor een tussendoortje in de ochtend nemen
kinderen zelf iets te eten en drinken mee.
Voor de dagen dat de kinderen niet op school kunnen werken verzorgen de leerkrachten
werk om thuis te doen. Op zondagavond staat er geen weektaak meer klaar.

Halen en brengen van kinderen
 Er zal een inloop zijn vanaf 8.15 uur. Kinderen gaan meteen naar hun eigen
lokaal;
 Groep 1/2 en 7/8 nemen een andere ingang. Groep 3/4 en groep 5/6 kunnen
gewoon de hoofdingang nemen. Groep 1/2 komt via de andere kant binnen (bij
de gymzaal). Groep 7/8 neemt de ingang bij de kelder, daar waar het schoolfruit
staat, naast het ‘koffiehokje’. Daar kan de jas ook worden opgehangen;
 We kunnen geen ouders in de school toelaten. Bordjes met ‘KIDS ZONE’ geven
aan vanaf welke plek er alleen nog kinderen mogen komen. We gebruiken
afzetlint om aan te geven op welke plek ouders de kinderen overdragen aan de
leerkracht;
 Leerkrachten en ondersteuners zijn buiten om de kinderen te verwelkomen, op te
vangen en te begeleiden;
 Ook bij het halen van uw kind(eren) mag u tot aan het afzetlint komen;
 We vertrouwen er op dat u zich hier aan houdt en ook rekening houdt met de
algemene richtlijnen van het RIVM.
Hygiëne maatregelen en organisatorische maatregelen in de groep
 Wij volgen als school de richtlijnen vanuit het RIVM;
 We vertellen de kinderen wat we van hen verwachten op het gebied van hygiëne;
 Alle kinderen moeten bij binnenkomst hun handen wassen. Wij hebben op school
diverse goedgekeurde producten voor desinfectie;
 Na elk dagdeel worden de tafels, stoelen, Chromebooks en, indien nodig, andere
voorwerpen schoongemaakt;
 Rond het middaguur worden de toiletten een keer extra schoongemaakt;
 We houden als leerkracht zoveel mogelijk 1,5 meter afstand tot de kinderen;
 Kinderen hoeven onderling niet 1,5 meter afstand te houden;
 De kinderen mogen indien gewenst hun verjaardag wel vieren op school. Ze
kunnen echter niet rond met een kaart en mogen alleen trakteren op
voorverpakte artikelen. Ook kinderen die de afgelopen weken jarig waren mógen
trakteren. Overleg dit alstublieft met de leerkracht.
Wat te doen bij ziekteverschijnselen?
 De RIVM benadrukt dat zieke kinderen niet naar school mogen. Kinderen die 48
uur geen klachten of symptomen meer hebben, mogen weer naar school.
Kinderen moeten ook thuisblijven als een gezinslid koorts heeft. Wanneer uw kind
op school ziek wordt zullen we u bellen;
 Als uw kind ziek is moet u uw kind telefonisch ziek melden;
 Als team houden wij ons ook aan de richtlijnen van het RIVM. Wanneer een
leerkracht vanwege ziekteverschijnselen thuis moet blijven, berichten wij u zo
snel mogelijk via SchouderCom;
 Als u uw kind(eren) niet naar school wilt doen, moet u contact opnemen met
meester Patrick.
Toegang tot de school
 Het schoolgebouw en het schoolterrein is gesloten voor volwassenen die geen
uitvoerende functie hebben binnen de school. Voor vragen hierover kunt u
contact opnemen met meester Patrick.

Wat is het besluit ten aanzien van alle activiteiten buiten de school tot aan de
zomervakantie?
 Alle geplande activiteiten tot aan de zomervakantie die buiten de school
plaatsvinden worden geannuleerd. Dit besluit geldt voor alle scholen binnen
Openbaar Onderwijs Emmen. Concreet betekent dit dat alle schoolreizen,
excursies en ook het schoolkamp van groep 7/8 niet meer doorgaan. Vanuit
Openbaar Onderwijs Emmen wordt naar een passende oplossing gezocht voor het
afscheid van groep 8.
 De gemeente Emmen houdt voorlopig de gymzalen gesloten. Wij spelen wat
vaker buiten of verzorgen een gymles in de buitenlucht.
Contact met leerkrachten, juf Marlou of meester Patrick
 Voor contact met de leerkracht van uw kind(eren) of met juf Marlou of met
meester Patrick kunt u gebruik maken van SchouderCom. U kunt ook bellen met
de school. Dit geldt ook voor meldingen over dokters- en tandartsbezoeken.
Het weer naar school gaan kan alleen verantwoord als een ieder zich aan de afspraken
houdt. We rekenen dan ook op ieders medewerking.
We gaan er van uit u voor nu voldoende te hebben geïnformeerd.
We zullen er zijn voor uw kind(eren)!!
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