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VAN THUISWERKEN DOE JE ZO……NAAR (GEDEELTELIJK)
WEER TERUG NAAR SCHOOL
Afgelopen dinsdag heeft het kabinet besloten om de scholen vanaf 11 mei weer gedeeltelijk
te openen.
Op de Opbouw gaan wij dat als volgt organiseren:
Alle groepen gaan volgens een vast schema naar school. Wij hebben ervoor gekozen de
groepen in tweeën te verdelen op volgorde van alfabet waarbij rekening is gehouden met de
indeling van broertjes en zusjes op dezelfde dag naar school. De helft van de groep gaat op
maandag, woensdag (om de week) en donderdag naar school, de andere helft gaat op dinsdag, woensdag (om de week) en vrijdag naar school. Vandaag ontvangt u via het ouderportaal de indeling van de groep(en) van uw kind(eren) en de dagen waarop ze op school verwacht worden van de groepsleerkracht van uw kind(eren).
Volgens de RIVM richtlijnen mogen ouders niet aanwezig zijn in het schoolgebouw en op het
schoolplein en moet de afstand tussen ouders buiten de poort onderling 1,5 meter zijn.
Daarom is gekozen voor gespreide haal- en brengtijden. Ook komen de leerlingen niet allemaal via dezelfde ingang naar binnen en naar buiten.
Onderstaand vindt u het breng- en haalschema:
Het brengschema ziet er als volgt uit:
08.35 uur: groepen 1/2A en 1/2B via het Kleuterplein
groepen 1/2C en 1/2D via het BORplein (hek Pieter Poststraat)
groep 3A via nooddeur Pieter Poststraat
groepen 8 via deur Philips Vingboonstraat
08.40 uur: groepen 4 via het Kleuterplein
groepen 5 via het BORplein (mag via beide hekken)
08.45 uur: groep 3B via nooddeur Pieter Poststraat
groepen 6 via het Kleuterplein
groepen 7 via het BORplein (mag via beide hekken)
Het ophaalschema (ma, di, do en vrijdag) ziet er zo uit:
14.25 uur groep 3A via de nooddeur Pieter Poststraat
groepen 6 via het Kleuterplein
groepen 7 via het BORplein (spreek met uw kind(eren) af bij welk hek u staat)
groep 8 via deur Philips Vingboonstraat
14.35 uur groepen 4 via het Kleuterplein
groepen 5 via het BORplein (spreek met uw kind(eren) af bij welk hek u staat)
14.45 uur groep 3B via de nooddeur Pieter Poststraat
groepen 1/2A en 1/2B via het Kleuterplein
groepen 1/2C en 1/2D via het BORplein (hek Pieter Poststraat)
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Het ophaalschema voor de woensdag:
12.25 uur groep 3A via de nooddeur Pieter Poststraat
groepen 6 via het Kleuterplein
groepen 7 via het BORplein (spreek met uw kind(eren) af bij welk hek u staat)
groepen 8 via deur Philips Vingboonstraat
12.35 uur groepen 4 via het Kleuterplein
groepen 5 via het BORplein (spreek met uw kind(eren) bij welk hek u staat)
12.45 uur groep 3B via de nooddeur Pieter Poststraat
groepen 1/2A en 1/2B via het Kleuterplein
groepen 1/2C en 1/2D via het BORplein (hek Pieter Poststraat)
Wij hebben de groepen qua tijd efficiënt ingedeeld. Blijft u daarom niet te lang staan bij de
hekken of nooddeuren. Als uw kind(eren) binnen het hek is, verzoeken wij u om z.s.m. plaats
te maken voor een andere ouder.
De leerkracht staat buiten op het plein/nooddeur om de kinderen op te vangen. De ouder
brengt het kind naar het hek en maakt meteen plaats voor de ander. Net als voor u, als ouder(s), is deze manier van halen en brengen ook voor ons nieuw. Als de tijd te ruim of te krap
is, kunnen we het altijd nog aanpassen.
Leerlingen worden door maximaal één persoon gebracht en gehaald.
De breng- en haalmomenten bij Kinderopvang Dikkie&Dik (VSO/BSO/Kinderopvang en PSZ)
worden door hen zelf gecommuniceerd met de ouders.
De buitenschoolse opvang (BSO) volgt de dagen van de basisscholen. Op dagen dat kinderen
naar school gaan, is de BSO voor hen beschikbaar. Op andere dagen niet. Gaan kinderen bijvoorbeeld normaal op maandag en dinsdag naar de BSO, maar nu alleen op donderdag en
vrijdag naar school? Dan kunnen ze op donderdag en vrijdag naar de BSO. Kinderen kunnen
geen extra dagen naar de BSO bovenop de uren die in het contract van de ouders zijn opgenomen (dus in het voorbeeld niet ook nog op maandag en dinsdag). Als kinderen normaal
geen gebruik maken van de BSO, dan kunnen ze ook nu niet naar de BSO.
Op de dagen dat de kinderen niet naar school gaan, krijgen ze huiswerkopdrachten. Alleen
op maandag 11 mei wordt er voor de groepen 3 t/m 8 werk klaargezet in Google Classroom
en daarna krijgen ze het op papier mee naar huis. De leerkrachten van de groepen 1/2 geven
hierover rechtstreeks informatie aan de ouders.
Op de eerste dag dat de leerlingen weer naar school gaan nemen zij alle lesmaterialen die in
de lespakketten zaten en het gemaakte werk mee terug naar school.
De nieuwe richtlijn van het RIVM, aangepast voor het basisonderwijs:
 Tussen de leerlingen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden, maar waar
dit mogelijk is, wordt dit wel gedaan.
 Tussen leerkrachten en leerlingen moet zoveel mogelijk 1,5 meter afstand bewaard
worden. Vooral voor de jongere leerlingen zal dit niet makkelijk zijn. Dit betekent dat
de leerkrachten een (groter) beroep gaan doen op de zelfredzaamheid van alle leerlingen. Ook voor de omgang tussen leerkracht en leerling heeft dit gevolgen. Dus
geen aai over de bol, geen hand, etc. Bespreek dit vooraf met uw kind(eren) en benadruk vooral dat dit geen afwijzing naar het kind is en dat wij als leerkrachten dit ook
heel naar vinden.
Uiteraard gaan de leerkrachten hierover uitgebreid in gesprek met de leerlingen.
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Er is geen fysiek contact tussen personeel van de school en ouder(s)/verzorger(s).
Oudergesprekken vinden digitaal plaats.

De school draagt zorg dat de algemene hygiënevoorschriften van het RIVM (www.rivm.nl)
zoveel mogelijk worden nageleefd.
Leerlingen en medewerkers met verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus,
keelpijn, lichte hoest of verhoging (tot 38 graden Celsius) blijven thuis. Blijft uw kind thuis,
meld dit dan bij de school. Als kinderen met klachten toch naar school komen, worden zij
naar huis gestuurd.
Als leerlingen vanwege een kwetsbaar gezinslid niet naar school kunnen, meld dit dan ook
bij de school. Deze regel geldt ook als een gezinslid koorts heeft, dan blijft het hele gezin
thuis.
Als er een leerkracht ziek thuis is, wordt geprobeerd om vervanging te zoeken via o.a. de
vervangerspool. Houdt u er rekening mee dat bij geen vervanging de groep naar huis wordt
gestuurd. Er wordt uiteraard geprobeerd dit tijdig te melden. Mogelijk kan Google Meet en
Google Classroom hiervoor dan ingezet worden.
We zijn blij dat wij onze leerlingen weer op school mogen ontvangen, maar er is bij zowel
ouders als leerkrachten ook nog de nodige twijfel. Als we er samen met elkaar de schouders
onder zetten gaat het ons SAMEN zeker lukken.
De eerste paar dagen zullen vooral in het teken staan van het opnieuw kennismaken met elkaar en aandacht te hebben voor de omstandigheden die zijn geweest en die nog gaan komen. Ook gaan we aan de slag om te inventariseren waar de leerlingen in hun sociaal emotionele en cognitieve ontwikkeling staan. We gaan al onze zorg, zowel naar boven als naar beneden inzetten om onze leerlingen te helpen en te begeleiden.
In de week van 11 mei gaat de Kangoeroegroep in de huidige vorm nog niet door.
We maken tijd voor individuele gesprekken met de kinderen van de Kangoeroegroep uit de
groepen 3 tot en met 8.
Hier is tijd voor het bespreken van de opdrachten die de afgelopen weken thuis zijn gemaakt.
Met vriendelijke groet,
mede namens de collega’s,
een fijne meivakantie
en hopelijk allemaal gezond weer terug op school op 11 of 12 mei,
Harry Voss, directeur
U krijgt uw nieuwsbrief nu digitaal. Mocht uw e-mailadres wijzigen, dan kunt u dat doorgeven via info@bs-opbouw.nl
Kent u ouders die de nieuwsbrief nog niet digitaal toegestuurd krijgen, vraag hen dan
ook ons snel een e-mail te sturen. Stuur uw mail naar: info@bs-opbouw.nl Voor alle overige vragen en of informatie kunt u dit e-mailadres ook gebruiken.
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