NIEUWSBRIEF
Donderdag 4 juni 2020

jaargang 2019/2020 nr.41

VAN GEDEELTELIJK NAAR WEER HELEMAALTERUG NAAR
SCHOOL
Op dinsdag 19 mei heeft het kabinet besloten om de scholen vanaf 8 juni weer volledig te
openen.
Op de Opbouw gaan wij dat als volgt organiseren:
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 weer gekozen voor gespreide haal- en brengtijden. Ook komen de leerlingen niet
allemaal via dezelfde ingang naar binnen en naar buiten. We hebben de indeling en de tijden
iets aangepast omdat er i.p.v. halve groepen, nu weer hele groepen naar school gaan.
Onderstaand vindt u het nieuwe breng- en haalschema:
BRENGSCHEMA (maandag t/m vrijdag):
08.30 uur: Groep 1/2A via het kleuterplein
Groep 1/2C via het BORplein (hek Pieter Poststraat)
Groep 3A via de nooddeur Pieter Poststraat
08.35 uur: Groepen 5 via het BORplein (mag via beide hekken)
Groepen 4 via het kleuterplein
Groepen 8 via deur Philips Vingboonsstraat
08.40 uur: Groep 1/2B via het kleuterplein
Groep 1/2D via het BORplein (hek Pieter Poststraat)
Groep 3B via de nooddeur Pieter Poststraat
08.45 uur: Groepen 6 via het kleuterplein
Groepen 7 via het BORplein (mag via beide hekken)
OPHAALSCHEMA: (ma, di, do, vrij)
14.25 uur: 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 Vingboonsstraat
14.30 uur: Groep 1/2A via het kleuterplein
Groep 1/2C via het BORplein (hek Pieter Poststraat)
Groep 3A nooddeur Pieter Poststraat
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 1/2B via het kleuterplein
Groep 1/2D via het BORplein (hek Pieter Poststraat)
Groep 3B nooddeur Pieter Poststraat
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OPHAALSCHEMA (woensdag):
12.25 uur: 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 Philip Vingboonsstraat
12.30 uur: Groep 1/2A via het kleuterplein
Groep 1/2C via het BORplein (hek Pieter Poststraat)
Groep 3A nooddeur Pieter Poststraat
12.35 uur: Groepen 4 via het kleuterplein
Groepen 5 via het BORplein (spreek met uw kind(eren) af bij welk hek u staat)
12.45 uur: Groep 1/2B via het kleuterplein
Groep 1/2D via het BORplein (hek Pieter Poststraat)
Groep 3B nooddeur Pieter Poststraat
Wij hebben de groepen qua tijd efficiënt ingedeeld. Zorg ervoor dat u op de tijd aanwezig
bent die in de bovenstaande schema’s staat vermeld.
De leerkracht staat buiten op het plein/nooddeur om de kinderen op te vangen en begeleidt
de leerlingen na schooltijd ook weer naar buiten. De ouder brengt het kind naar het hek en
maakt meteen plaats voor de ander. Hetzelfde geldt bij het ophalen. Net als voor u als ouder(s), is deze nieuwe manier van halen en brengen met alle groepen 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 en liefst lopend of met
de fiets.
Vanuit het kabinetsbesluit zijn m.i.v. 8 juni de volgende regels van toepassing op de scholen
in het basisonderwijs:
 Alle leerlingen gaan vanaf 8 juni 2020 volledig naar school;
 Tussen de leerlingen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden;
 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. Zeker nu alle leerlingen weer in de klas zijn is de ruimte beperkter.
Uiteraard gaan de leerkrachten hierover uitgebreid in gesprek met de leerlingen;
 Er is geen fysiek contact tussen personeel van de school en ouder(s)/verzorger(s).
Oudergesprekken vinden digitaal plaats;
 Na school gaat iedereen direct naar huis of de BSO.
De school draagt zorg dat de algemene hygiënevoorschriften van het RIVM (www.rivm.nl)
zoveel mogelijk worden nageleefd.
Thuis blijven de kinderen en medewerkers met de volgende klachten:
 Neusverkoudheid;
 Hoesten;
 Moeilijk ademen/benauwdheid;
 Tijdelijk minder ruiken en proeven;
 Koorts boven 38°C.
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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.
Tijdens het overblijven worden ook weer overblijfouders ingezet, maar alleen buiten op de
speelplaats. In het kabinetsbesluit staat dat (vaste) vrijwilligers die op reguliere basis werkzaamheden in en rond de school uitvoeren en hiervoor bijvoorbeeld een vrijwilligersvergoeding ontvangen, weer op school aanwezig mogen zijn. Op hen zijn dezelfde regels van toepassing als op het personeel.
Ook stagiaires kunnen, in afstemming met de opleiding, aanwezig zijn in de school.
De gymzalen van de gemeente blijven nog steeds dicht. De gemeente heeft te maken met
de veiligheidsregio die zegt dat de ruimte waarin je beweegt aan drie kanten open moet zijn.
Ook volgende week worden de gymlessen, als het weer het toelaat, buiten op de speelplaats
gegeven, voorlopig 1X per week door juffrouw Lara. Uw kind hoeft hiervoor geen gymkleding
mee te nemen.
Scholen wordt dringend geadviseerd zeer terughoudend te zijn met groepsactiviteiten zoals
vieringen, musicals en excursies. Voor al deze activiteiten gelden de algemene richtlijnen
vanuit de overheid m.b.t. bijeenkomsten buiten het reguliere lesaanbod, het beperken van
verplaatsingen in de openbare ruimte enz.
Om die reden is ook de activiteitenplanning aangepast. In het ouderportaal kunt u deze
nieuwe planning inzien. Zo wordt o.a. de sportdag niet op de geplande dag en locatie uitgevoerd, maar op school in afgeslankte vorm en helaas zonder de hulp van ouders. De natuuractiviteit “Bijenproject” en “de Opbouw op Wielen” gaan niet door. De facultatieve rapportageweek in week 27 wordt omgezet in (digitale) gesprekken met alle ouders. U ontvangt
hiervoor nog een uitnodiging. De ouders van groep 8 krijgen rechtstreeks via de leerkrachten
informatie over de musical.
We zijn blij dat wij onze leerlingen vanaf a.s. maandag weer allemaal tegelijkertijd op school
mogen ontvangen, maar er blijft heel begrijpelijk ook nog een stuk onzekerheid. Als we er
samen met elkaar de schouders onder zetten gaat het ons SAMEN zeker lukken.
Het zal voor de leerlingen zeker weer wennen zijn om met de hele groep aanwezig te zijn in
de klas. Waar eerst meer individuele aandacht was door de halve groep, moet deze aandacht weer verdeeld worden over de hele groep, maar wel weer voor vijf hele dagen.
We hebben de afgelopen weken geïnventariseerd waar aan gewerkt moet worden zowel op
groeps- als op individueel niveau, dus we weten wat ons de komende weken te doen staat.

VOORTGANG TEVREDENHEIDSONDERZOEK OUDERS
Vorige week heeft u via de e-mail een link toegestuurd gekregen waarmee u het
tevredenheidsonderzoek ouders kunt invullen (voor meer informatie zie Nieuwsbrief nr. 40).
Het invullen van de vragenlijst kost niet veel tijd, u hoeft maar 11 vragen te beantwoorden.
De ouder(s)/verzorger(s) die tot nu toe vergeten zijn de vragenlijst in te vullen, krijgen deze
week nog een herinneringse-mail toegestuurd. De school kan niet zien om welke ouders het
dan gaat, het onderzoek is absoluut anoniem.
Tot nu toe heeft 25% van de ouders de vragenlijst ingevuld.
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VAKANTIEROOSTER SCHOOLJAAR 2020/2021
Op verzoek nogmaals (zie Nieuwsbrief nr. 19) het vakantierooster voor komend schooljaar.
Herfstvakantie
19 t/m 23 okt.’20
Kerstvakantie
21 dec.’20 t/m
1 januari’21
Voorjaarsvakantie 15 t/m 19 februari’21
2e Paasdag
5 april’21
Koningsdag
27 april’21
Meivakantie
3 t/m 14 mei ’21 (inclusief Hemelvaartsdag)
e
2 Pinksterdag
24 mei’21
Extra vakantie21 t/m 25 juni’21
week leerlingen
Zomervakantie
26 juli t/m 3 sept’21

SCHOOLMELK
Namens onze leverancier van schoolmelk berichten wij u, dat alle kinderen met een abonnement, vanaf dinsdag 9 juni 2020 weer schoolmelk geleverd krijgen. Als het goed is, hebben
de abonnementhouders hiervan bericht ontvangen; ook voor wat betreft de financiële afhandeling i.v.m. niet geleverde pakjes schoolmelk. Meer info is te vinden op de website van
Iedereen fit op school:
https://iedereenfitopschool.nl/

UPDATE SCHOOLBIBLIOTHEEK
Afgelopen week hebben we te horen gekregen dat, onder bepaalde voorwaarden, de schoolbibliotheek weer open mag. Daar zijn wij ontzettend blij mee, zodat de kinderen in de klas
weer lekker kunnen genieten van een zelfgekozen boek. Drie van de belangrijkste voorwaarden zijn:
- Boeken moeten 36 uur in quarantaine voordat ze weer de bibliotheek in mogen.
- De uitleencomputer mag nog niet gebruikt worden.
- De boeken mogen nog niet mee naar huis.
De laatste voorwaarde vinden wij als school begrijpelijk, maar wel erg jammer. Vanuit de Bibliotheek Eindhoven zijn verschillende alternatieven geboden de afgelopen weken om thuis
toch te kunnen lezen. Onder andere de digitale mogelijkheden zoals ThuisBieb, Luisterbieb
of Bereslim. Via onderstaande link vindt u hierover meer informatie: https://www.bibliotheekeindhoven.nl/tips-voor-thuisblijvers0.html
Echter zijn inmiddels de Witte Dame en Expeditie E in winkelcentrum WoenXL weer open
om echte boeken te kunnen lenen. Belangrijk om wel de richtlijnen en maatregelen van te
voren op de website te bekijken.
Daarnaast zijn 2 maanden geleden, vanuit Bibliotheek Eindhoven, een groot aantal boeken
uit onze schoolbibliotheek weggehaald, omdat deze gedateerd, versleten of nauwelijks geleend waren. Daarvoor in de plaats hebben we deze week heel veel nieuwe boeken binnengekregen. Dus de kinderen kunnen weer uit een goed gevulde bibliotheek gaan kiezen.
Mocht u nog tips of ideeën willen voor het lezen van boeken thuis, neem gerust contact op
met de leerkracht van uw kind.
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LUIZENCONTROLE
Na elke vakantie wordt er bij ons in de klassen een luizencontrole uitgevoerd. Vanwege de
maatregelen die er nu gelden kan dit uiteraard niet. Wij vragen u daarom om thuis uw kind
te controleren op luizen of neten (de eitjes van de luis). In een extra bijlage bij deze nieuwsbrief vindt u een folder met informatie hierover. Wanneer uw kind luizen of neten heeft,
kunt u dit doorgeven aan de leerkracht van uw kind. Wij zullen hier net als anders discreet
mee omgaan. Alvast bedankt!
Met vriendelijke groet,
mede namens de collega’s,
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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