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23 april 2020
Gedeeltelijke opening van de school vanaf 11 mei
Beste ouders,
Inmiddels is bekend geworden dat de school gedeeltelijk weer open mag vanaf 11 mei! We zijn er als
team blij mee, want we hebben uw kind(eren) en onze gewone manier van werken gemist!
Tegelijkertijd is het aspect veiligheid van een ieder een groot punt van aandacht. Zoals u weet geldt
de 1,5 meter afstandsregel niet voor de kinderen, wel voor volwassenen in de school.
Als team hebben we onderstaande afspraken rondom de opstart van de school afgesproken. Deze
gelden tot aan het hemelvaartweekend. De afspraken zijn afgestemd met de oudergeleding van de
MR. Afhankelijk van wat de overheid vanaf 20 mei besluit zal er weer een aanpassing volgen.
Schooltijden per groep:
Vanaf maandag 11 mei tot en met 19 mei gaan wij met een continurooster werken van 08.45 tot aan
14.30 uur, behalve op de woensdag (school van 08.45 tot 12.15 uur). De kinderen brengen op hun
schooldag hun eigen eten en drinken als lunch mee. Ook nemen ze voor de ochtendpauze iets mee,
zoals op de dagen voor de schoolsluiting. We maken de keuze voor een continurooster om de
overgang voor de kinderen van thuisonderwijs naar een schooldag te verkleinen. Ook hoeft er dan
niet 2x per dag een situatie voor halen en brengen te zijn. Om alle kinderen de helft van de
onderwijstijd te bieden hebben we voor de volgende indeling gekozen:
maandag 11 mei: de helft van de kleutergroep (indeling volgt via de leerkrachten Bluette en Joke),
groep 3, groep 5 en groep 7.
dinsdag 12 mei: de helft van de kleutergroep (indeling volgt via de leerkrachten Bluette en Joke),
groep 4, groep 6 en groep 8.
woensdag 13 mei: de helft van de kleutergroep (indeling volgt via de leerkrachten Bluette en Joke),
groep 3, groep 5 en groep 7. Groep 8 is ook de hele ochtend op school.
donderdag 14 mei: de helft van de kleutergroep (indeling volgt via de leerkrachten Bluette en Joke),
groep 3, groep 5 en groep 7.
vrijdag 15 mei: de helft van de kleutergroep (indeling volgt via de leerkrachten Bluette en Joke),
groep 4, groep 6 en groep 8.
maandag 18 mei: de helft van de kleutergroep (indeling volgt via de leerkrachten Bluette en Joke),
groep 3, groep 5 en groep 7.
dinsdag 19 mei: de helft van de kleutergroep (indeling volgt via de leerkrachten Bluette en Joke),
groep 4, groep 6 en groep 8.
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woensdag 20 mei: de helft van de kleutergroep (indeling volgt via de leerkrachten Bluette en Joke),
groep 4, groep 6 en groep 8. Groep 7 is ook de hele ochtend op school.
Toelichting: op woensdagen hebben we 2 leerkrachten in groep 7-8, vandaar dat beide groepen op
woensdag kunnen komen. De woensdagen zijn de enige dagen die wisselend voor de overige
groepen zijn; op de andere dagen is er voor gekozen de verdeling van de groepen over de dagen
gelijk te houden voor de continuïteit op school en thuis.
Halen/brengen/ouders in de school:
Vanwege de veiligheid willen we geen ouders de school in laten. Vanaf groep 3 gaan alle kinderen
vanaf de hoofdingang de school in. U kunt u afscheid nemen van uw kind bij het hek bij het grote
plein. We vragen u hierbij de 1,5 meter afstand tussen ouders te respecteren. Als het mogelijk is kunt
u uw kind zo veel mogelijk zelf naar school laten gaan, of het laatste stukje voor het hek zelf laten
lopen.
Vanaf groep 1-2 kunt u afscheid nemen van uw kind bij het grote hek aan de achterkant van de
school. De leerkracht en onderwijsassistent Dana staan bij het hek. Dana vangt de kinderen eerst op
op het kleuterplein. Als de groep compleet is, gaan zij gezamenlijk onder begeleiding van de
leerkracht naar binnen. Bij het halen zal er op dezelfde manier worden gehandeld.
Hygiëne:
Alle kinderen zullen bij aankomst in de klas hun handen wassen en gebruik maken van papieren
handdoekjes. Voor en na het buitenspelen tijdens de pauzes zullen ze dit eveneens doen.
Deurklinken, toiletten etc zullen tussentijds worden afgenomen. De kinderen spelen in kleine
groepen buiten tijdens de pauzes.
Onderwijsinhoudelijk:
De kinderen werken met een volledige weektaak via Google Classroom. De ene dag op school, de
andere dag thuis. Het onderwijs is vooral gericht op instructie in de kernvakken. Op maandag en
dinsdag zal er buiten gym worden gegeven. Uw kind hoeft hiervoor geen gymspullen mee. Verder zal
er goed aandacht besteed worden aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen in deze
periode, om de kinderen in deze tijd steun en ontspanning te bieden.
Groep 8:
Voor groep 8 zoeken we naar mogelijkheden om de afsluiting van hun schoolloopbaan zo fijn
mogelijk te laten verlopen. De voorbereidingen voor de musical gaan gewoon door. We zullen later
kijken hoe we een eventuele afscheidsavond zo veilig mogelijk kunnen organiseren. De leerkrachten
kijken verder wat er mogelijk is om voor groep 8 extra leuke activiteiten te organiseren. De ouders
van groep 8 worden hierover na de meivakantie verder geïnformeerd.
Oudergesprekken:
Mocht u graag met de leerkracht van uw kind in gesprek gaan, dan kunt u de leerkracht via de mail
verzoeken een afspraak via Google Meet te regelen.
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Bij ziekte van een leerkracht of leerling:
Bij verkoudheid, keelpijn en/of koorts willen we u vragen uw kind thuis te houden (evenals eventuele
broertjes of zusjes). Tijdens de instructies in de klas kan uw kind dan, als het daartoe in staat is, via
Google Meet de instructie bijwonen.
Bij verkoudheid, keelpijn en/of koorts zal de leerkracht thuis blijven en indien mogelijk
thuisonderwijs verzorgen. Uw kind zal dan waarschijnlijk niet op school kunnen komen, afhankelijk
voor de ruimte binnen de leerkrachtbezetting voor inval. Wij vragen u hiervoor uw begrip.
Overige activiteiten:
Het schoolreisje en het kamp voor groep 7-8 zullen niet doorgaan. De oudervereniging kijkt naar de
mogelijkheid voor het verplaatsen van het schoolreisje naar het nieuwe schooljaar. Meer informatie
hierover volgt na de meivakantie.De verrekening van de kosten van het schoolkamp zijn op dit
moment ook nog niet duidelijk. Hierover zal ook na de meivakantie verdere informatie volgen.
Op 20 mei stond de teamverjaardag gepland, waarop we een gezamenlijke feestochtend op
schoolniveau wilden organiseren. We gaan kijken of we hier voor de zomervakantie een alternatief
voor kunnen/mogen organiseren. Hier hoort u dus nog verder over.
Zoals al eerder vermeld zullen er geen rapporten verschijnen en is maandag 22 juni gewoon een
lesdag.
Opvang kinderen van ouders met een vitaal beroep
De regeling voor kinderen van (een van beide) ouders met een vitaal beroep blijft ongewijzigd van
kracht. Dit houdt in dat deze ouders bij Alet een verzoek tot noodopvang onder schooltijd (in deze
situatie van 08.45 tot 15.30 uur) kunnen aangeven. Dana zal de opvang van verzorgen. Met deze
brief, of zo spoedig mogelijk, zal er een brief van SKIK volgen over de regels over noodopvang op
andere momenten dan de schooltijden. Voor vragen hierover verwijs ik naar SKIK.
Dit zijn de afspraken zoals die nu gelden. Zodra hierin een aanpassing nodig is, zal ik u verder
informeren. Mocht u vragen hebben, mail mij dan even of bericht de leerkracht via de mail.
Namens het team wens ik u alvast een heel fijne meivakantie!
Vriendelijke groet,
Alet Groot
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