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Versoepelingen
In de nieuwsbrief van februari hebben we aangegeven
dat we u in een volgende nieuwsbrief zouden informeren over de
versoepelingen en hoe we deze toepassen op onze school.
Wat hebben we naar deze versoepelingen uitgekeken!
In deze speciale editie van de nieuwsbrief beschrijven we hoe we
de komende periode met verschillende zaken omgaan.
De beschreven maatregelen hanteren we in ieder geval tot
de meivakantie. Hierna bekijken we of er nog verdere
aanpassingen komen of nodig zijn.
Tijdens de studiedag van 25 februari, hebben we als team onder andere over de versoepelingen gesproken.
We zijn heel blij met de versoepelingen en met de mogelijkheden om ons onderwijs weer anders vorm te geven dan
gedurende de afgelopen periode. Het viel ons op, zo vlak voor de voorjaarsvakantie, dat sommige klassen sinds
november pas weer compleet waren. Uiteraard heeft dit impact op ons onderwijs, zowel op cognitief als op sociaal
vlak. We hopen dan ook dat we de komende tijd weer vele klassen compleet in school hebben en verder kunnen
bouwen!
Hoe graag we weer terug naar ‘normaal’ willen, we realiseren ons ook dat Corona echt nog niet helemaal verdwenen
is. Het kan nog steeds zo zijn dat kinderen, leerkrachten of andere teamleden voor een bepaalde tijd afwezig zijn.
Ondanks dat de meeste mensen er niet heel ziek van worden, blijft het toch belangrijk om gezond te blijven.
De ‘Coronaperiode’ heeft er ook toe geleid dat we bepaalde zaken die we al jaren op een bepaalde manier deden,
nu al 2 jaar niet meer zo gaan en we hier nu ook andere keuzes in maken.
In deze nieuwsbrief leest u hier meer over.

Uiteraard staan we open voor opbouwende feedback.
Dit horen we dan ook graag van u.
Voor nu gaan we eerst met de beschreven versoepelingen aan de slag.
Laten we ook dit samen doen!

Dit is pagina 1 van 4

Nieuwsbrief versoepelingen
maart 2022
Halen en brengen van de kinderen
Gedurende de afgelopen periode hebben we gewerkt met verschillende in– en uitgangen. Hierdoor konden we het
aantal personen bij school verspreiden en hadden we zo min mogelijk ‘opstoppingen’.
Dit zetten we gedeeltelijk voort. We doen dit op de volgende manier;
Groep

Om 8.10u naar binnen via…

Om 14.15/12.15u naar buiten via...

1-2 Erica

De tuindeur van de klas

De voordeur van de school, ouders/verzorgers bij hek aan de
Johannes Vermeerlaan, leerkracht loopt mee.

1-2 Bianca

De tuindeur van de klas

De voordeur van de school, ouders/verzorgers bij hek recht
tegenover voordeur van de school, leerkracht loopt mee.

1-2 Stella

De tuindeur van de klas

De voordeur van de school, ouders/verzorgers bij hek aan de
Wagenmaker, leerkracht loopt mee.

2 Helga

De tuindeur van de klas

De voordeur van de school, ouders/verzorgers bij hek recht
tegenover voordeur van de school, leerkracht loopt mee.

3 Simone/Erna

4 Martine/Monique

De voordeur van de school, kinderen

De voordeur van de school, ouders/verzorgers bij hek aan de

mogen direct naar de klas toe

Wagenmaker, leerkracht loopt mee.

De voordeur van de school

De voordeur van de school, ouders/verzorgers bij hek aan de
Johannes Vermeerlaan.

5 Jenny/Mariska Z.

De zij-ingang aan de Johannes Vermeer-

De zij-ingang aan de Johannes Vermeerlaan.

laan
5 Mike

De zij-ingang aan de Johannes Vermeer-

De zij-ingang aan de Johannes Vermeerlaan.

laan
6 Joëlle

De voordeur van de school

De voordeur van de school.

7 Marleen/Anneloes

De zij-ingang aan het schoolplein, onder

De zij-ingang aan het schoolplein, onder het afdak.

het afdak
8 Monika

De zij-ingang aan de Johannes Vermeer-

De zij-ingang aan de Johannes Vermeerlaan.

laan

Net als in de afgelopen periode, hebben we verschillende uitgangen voor de leerlingen.
Het kan zijn dat u, wanneer u meerdere kinderen heeft, om 14.15u op verschillende
plekken moet zijn.
Spreek daarom met uw zoon/dochter af dat het kan zijn dat u iets later op de aangegeven
plek bent en uw zoon/dochter op het plein blijft wachten.
U als ouder/verzorger blijft nog buiten het schoolplein. Dit doen we omdat er nu weer
meerdere klassen na schooltijd via het schoolplein naar huis gaan en we het plein zo
overzichtelijk mogelijk willen houden.
De schooldeuren gaan om 8.10u open zodat iedereen om 8.15u in de klas kan zitten en de lessen kunnen starten!
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Welkom in school!
Ook u als ouder/verzorger bent weer welkom in school. We hebben
speciale ‘activiteiten’ georganiseerd zodat we het aantal volwassenen in
school kunnen overzien en het een meerwaarde voor u en de kinderen
heeft.
De ouders/verzorgers van de leerlingen van groep 1-2 zijn op de even
weken op de dinsdagochtend tot 8.30u welkom in de klas. Op de oneven
weken zal dit op de vrijdagochtenden tot 8.30u zijn.
U kunt dan samen met uw kind een korte activiteit doen. Wij noemen dit
‘inloopwerken’. Daarnaast kunt u ook zien waar wij in de klas over aan het
werk zijn en uw zoon/dochter kan laten zien wat hij/zij gemaakt of geleerd
heeft.
De ouders/verzorgers van de leerlingen van groep 3 en 4 zijn op bepaalde dagen in de klas welkom als hulp bij een
bepaalde activiteit. Dit kan bijvoorbeeld bij lees- of rekenactiviteiten zijn. De leerkracht bericht u hierover.
De ouders/verzorgers van de leerlingen van groep 5 tot en met 8 zijn bij speciale gelegenheden welkom in de klas.
Ook hier bericht de betreffende leerkracht u over wanneer het zover is.

Gesprekken met ouders en kinderen
De gesprekken met ouders (en kinderen) kunnen weer fysiek in school gehouden worden. We vinden het fijn u op
deze manier weer te ontmoeten en met u over de ontwikkeling van uw kind in gesprek te gaan. Mocht u het gesprek
liever online voeren, dan is dit uiteraard ook nog mogelijk. Dit kunt u kenbaar maken aan de leerkracht.

De voortgangsgesprekken die gepland staan, kunnen dus ook gewoon
doorgaan. U heeft hiervoor een uitnodiging vanuit de leerkracht ontvangen, via
Schoudercom. Deze gesprekken worden wel meer gespreid gevoerd, dat wil
zeggen dat we hiervoor een aantal weken uittrekken in plaats van 1 week.
Tijdens deze gesprekken houden we nog wel voldoende afstand en zullen we
ook nog geen handen schudden.
Tijdens de voortgangsgesprekken komen de ouders van de leerlingen met een
lokaal op de begane grond, via de tuindeur naar binnen.
De ouders van leerlingen met een lokaal op de 1e verdieping, komen via de
voordeur naar binnen. Ook dit weer om het aantal personen te spreiden.
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Mondkapjes
In de afgelopen periode was aan de leerlingen van groep 6, 7 en 8 het
dringende verzoek om in de ruimtes buiten de klas, een mondkapje te
dragen.
Wat zijn wij trots op alle kinderen die dit ook in de afgelopen periode
gedaan en volgehouden hebben!!!
We hebben leuke, gezellige en grappige varianten van de mondkapjes
gezien.
Toch zijn we blij dat ook dit niet meer hoeft. Nu kunnen we op íedere plek in school de meestal lachende gezichten
weer zien!

Testen
Vanuit de overheid blijft het advies dat leerlingen uit groep 6, 7 en 8 zich 2 keer per week uit voorzorg blijven
testen. Ook wanneer je klachten hebt die passend zijn bij Corona, is het advies om te testen.
Op school hebben wij een voorraad zelftesten. Mocht uw zoon/dochter een aantal testen nodig hebben, dan kunt u
dit aangeven bij Jolanda. Uw zoon/dochter krijgt deze testen dan mee naar huis.
Tip van een ouder; mocht uw kind het heel vervelend vinden om de reguliere zelftest te ondergaan, dan zijn er ook
‘lollyzelftesten’ beschikbaar die een stuk prettiger in gebruik zijn en toch een betrouwbaar resultaat geven.
Deze zijn te verkrijgen bij de drogist.

Ziek/afwezig
Wanneer een leerling ziek of afwezig is, wordt er vanaf nu geen thuisonderwijs meer gegeven.
De afwezige leerling kan online programma’s doen zoals; BOUW!, Oefenweb, Letterster, Zoem,
Squla etc. en zij kunnen werk op papier doen. Dit is dan in de vorm van een werkboekje,
werkbladen, leesbladen etc. De leerkracht geeft dit aan.
We kiezen hiervoor omdat de leerkracht op die manier de focus op het onderwijs in de klas
moet/kan leggen en doordat de quarantainetijd verkort is, is een leerling minder lang afwezig is.

Samenwerken!
We vinden het heel fijn dat de versoepelingen er zijn.
We hopen dan ook samen met u naar ‘het nieuwe normaal’ te gaan.
We willen u nogmaals hartelijk danken voor uw inzet en flexibiliteit in de
afgelopen periode. Het heeft heel wat van u gevraagd.
Hopelijk kunnen we vanaf nu weer op een andere manier met u
samenwerken aan de ontwikkeling van uw zoon/dochter.
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