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Start maandag 8 februari
Maandag 8 februari gaat de school weer open. We zijn blij om de kinderen weer op school
te ontvangen, maar snappen ook de onrust hierover. Na zorgvuldige afwegingen hebben we
ervoor gekozen dat de kinderen halve dagen naar school gaan en de woensdag wordt
ingevuld met thuisonderwijs. Naast afstemming met ons SCOH-bestuur, is er ook
instemming vanuit de MR over deze keuze.
Door met halve groepen naar school te gaan, kunnen we de veiligheid voor kinderen en
leerkrachten beter waarborgen. Dit rooster blijft zeker tot de voorjaarsvakantie. Tegen die
tijd weten we mogelijk meer over ontwikkelingen rondom het Coronavirus en zullen we u
opnieuw informeren hoe we verdergaan na de voorjaarsvakantie.
De kinderen worden (net als vorig jaar) in 2 groepen ingedeeld, te weten groep A of groep B.
Bij de indeling van de groepen hebben we rekening gehouden met broertjes en zusjes op
school, zodat zij op gelijke tijden naar school gaan. U krijgt vandaag in een aparte mail
bericht over de verdeling van de kinderen.
Groep A

Groep B

Maandag 08.30 -11.30 uur

Maandag 12.30 -15.30 uur

Dinsdag 08.30 -11.30 uur

Dinsdag 12.30 -15.30 uur

Woensdag thuisonderwijs

Woensdag thuisonderwijs

Donderdag 12.30 -15.30 uur

Donderdag 08.30 -11.30 uur

Vrijdag 12.30 -15.30 uur

Vrijdag 08.30 -11.30 uur

Laptops
De laptos van de leerlingen blijven gedurende deze periode thuis. Zo kunnen de leerlingen
als ze thuis zijn, de verwerking via de laptop doen en kan op de woensdag het
thuisonderwijs via de laptop worden gedaan.

Mondkapjes en halen en brengen
We willen u vragen om tijdens het brengen en halen van uw kind(eren) rond de school een
mondkapje te dragen. Het blijkt lastig om de 1,5 m afstand tussen ouders altijd aan te
houden. De ouders van de kleuters mogen het plein op om hun kind tot aan de trap te
brengen maar we vragen u om met 1 ouder het kind te brengen. De leerlingen van groep 3
t/m 8 komen zoals gebruikelijk aan de voorkant van de school het plein op. Ouders mogen
hier niet op het plein komen. Alle kinderen van groep 6 t/m 8 die alleen naar school mogen
komen wordt verzocht dat ook te doen. Zo zorgen we er met elkaar voor dat het niet te druk
wordt.

Noodopvang
De noodopvang zal aankomende tijd blijven bestaan zolang we lesgeven aan halve groepen.
Als u een cruciaal beroep heeft en geen andere opvangmogelijkheid hebt, wordt uw kind de
gehele schooldag opgevangen op school tot 15.30 uur. De helft van de dag is uw kind in de
klas en de andere helft van de dag bij de noodopvang. De noodopvang hanteert dezelfde
schooltijden als hierboven aangegeven. Juf Amber zal de komende tijd de noodopvang
verzorgen.

Gymlessen
De gymlessen zullen nog niet gegeven worden de aankomende twee weken. Wel zijn er
online filmpjes te bekijken van de gymlessen van juf Amber.

Rapporten en rapportgesprekken
De rapporten worden uitgesteld naar eind maart. Hierdoor hopen we de CITO-M resultaten
mee te kunnen nemen op het rapport en tijdens het rapportgesprek dat ook eind maart zal
plaatsvinden. Op donderdag 18 februari kunnen er tussentijdse voortgangsgeprekken
plaatsvinden. U wordt hierover nog nader geïnformeerd.

Verjaardag en traktaties
Als uw kind jarig, besteden we daar natuurlijk aandacht aan. Er is een kaart voor de jarige en
we zingen voor de jarige. Helaas mag er nog niet getrakteerd worden.

Vragen en informatie
Als u vragen heeft zijn wij elke dag telefonisch bereikbaar op telefoonnummer 070-3948687.
Ook kunt u altijd mailen met de leerkracht of via Teams, Klasbord of Mijnschoolinfo contact
opnemen met de leerkracht.

