Beste ouder(s)/ verzorger(s),
Terug naar school …
Op 8 februari 2021 mogen de basisscholen de deuren weer openen voor alle kinderen. Wij
zijn hier heel blij mee maar het geeft ook dit keer weer een dubbel gevoel. Enerzijds zijn we
heel blij dat we weer in de school met de kinderen aan het werk kunnen. Daarnaast voelen
we natuurlijk toch ook de spanning als het gaat over de veiligheid en de gezondheid van
iedereen, zeker na de berichtgeving rondom de Britse variant.
In de (bijgevoegde) brief die namens de stichting naar alle ouders gaat, worden veel
maatregelen uitgelegd. Wij willen u vragen om deze brief zorgvuldig door te lezen. (Helaas is
er een fout in deze brief te lezen mbt zieke kinderen. Om te weten te komen of een kind wel
of niet naar school kan, mag de beslisboom gebruikt worden. Daarin staat de meest recente
informatie.)
In deze brief staan de maatregelen die voor onze school gelden. Leest u deze maatregelen
ook goed door.
Van u als ouder(s) verwachten wij dat u bij het halen en brengen van de kinderen buiten de
schoolgebouwen blijft en de richtlijnen van het kabinet en RIVM respecteert, dus blijf de 1,5
meter afstand houden en kom niet met meer dan 1 persoon uw kind (eren) ophalen. Indien
mogelijk willen we vragen om de kinderen zoveel mogelijk alleen naar school te laten gaan.
Hierbij de maatregelen die wij moeten nemen om alles weer zo veilig mogelijk te laten
verlopen.
Naar school, binnenkomst en naar huis gaan:
•
•
•

•
•
•

•

•

Ouders mogen niet op het plein of in de school komen.
Alle kinderen komen zoveel mogelijk alleen naar school. Op het moment dat een
leerling niet op tijd op school is, zullen we direct de ouders bellen.
Bij het brengen en halen gaan we er van uit dat iedereen zijn/ haar eigen
verantwoordelijkheid neemt en geen gesprekken aangaat. Mocht er iets zijn waar de
leerkrachten van op de hoogte moeten zijn, dan vragen wij u om te bellen of te
mailen.
Bij de paaltjes op het grote plein zal een leerkracht staan om de kinderen te
ontvangen en aanwijzingen te geven.
Groep 1 tm 5 wordt tussen 8.15 uur (niet eerder!) en 8.30 uur op school verwacht.
De leerkrachten van de groepen 1/2 zullen op het grote plein staan. De kinderen
mogen alleen naar de leerkracht lopen en als iedereen aanwezig is, zal de leerkracht
samen met de kinderen naar binnen gaan via een eigen ingang. De groepen 3, 4 en 5
gaan zelfstandig bij de hoofdingang naar binnen.
Groep 6, 7 en 8 wordt tussen 8.30 uur en 8.40 uur (niet eerder!) op school verwacht:
o Groep 6: ingang achter de school bij eigen klas
o Groep 7 en 8: hoofdingang
Voor schooltijd spelen we niet buiten.

Ophalen:
•

•

•

Groep 1, 2 en 3 moet buiten, achter de school op het grasveld, tussen 14.20 en 14.30
uur, opgehaald worden. Als de leerkrachten de ouders zien, mogen de kinderen mee
naar huis. Ouders houden hierbij de 1.5 meter afstand in acht!! Op woensdag
kunnen de kinderen tussen 12.20 en 12.30 opgehaald worden, op vrijdag tussen
11.50 en 12.00.
Groep 4 en 5 kan tussen 14.20 en 14.30 uur opgehaald worden. Zij gaan met de
leerkracht naar het grote plein en zullen daar wachten tot ze opgehaald worden.
(Geeft u het even per mail aan de leerkracht door als ze alleen naar huis mogen?) Op
woensdag kunnen de kinderen tussen 12.20 en 12.30 opgehaald worden, op vrijdag
kan groep 4 tussen 11.50 en 12.00 opgehaald worden.
Groep 6 t/m 8 gaat tussen 14.30 en 14.40 uur naar huis. Het kan dus zijn dat uw kind
iets later thuiskomt. Op woensdag gaan de kinderen uit deze groepen tussen 12.30
en 12.40 uur naar huis.

Overige mededelingen:
•

•
•

•

•

•

Op maandag moeten alle chromebooks met oplader weer ingeleverd worden door
de kinderen. Mocht ons iets bijzonders opvallen bij de Chromebooks wat we even
willen bespreken, dan zullen we z.s.m. contact opnemen.
Op maandag moeten ook alle overige schoolspullen, die kinderen meegenomen
hebben t.b.v het thuisonderwijs, weer op school ingeleverd worden.
De gymlessen en de lessen van Beweegwijs gaan weer starten op de normale tijden.
We mogen ook weer gebruik maken van de kleedkamers. We starten hier dinsdag
direct mee dus denk aan fiets en gymkleding. De zwemlessen van groep 3 en 4 gaan
voorlopig nog niet door.
Na de voorjaarsvakantie zullen we starten met de middentoetsen van de CITO. Ook
zullen wij in de aankomende weken weer methodegebonden toetsen af gaan
nemen. Voor ons zijn deze toetsen een meetpunt om te zien wat de leerlingen
tijdens het thuisonderwijs geleerd hebben en waar wij nog extra aandacht aan
moeten besteden.
De geplande 10 minuten gesprekken in week 10 (en het rapport) en de
adviesgesprekken van groep 7 zullen we een aantal weken opschuiven zodat we de
toetsuitslagen in deze gesprekken mee kunnen nemen. De exacte data van deze
gesprekken zullen we later bekend maken.
Wellicht heeft u in de media gehoord dat scholen er zelf voor kunnen kiezen om de
kinderen van groep 7 en 8 mondkapjes te laten gebruiken binnen de school. Ons
team heeft ervoor gekozen om dit niet verplicht te stellen voor de leerlingen. Mocht
u als ouder dit zelf wel prettiger vinden, dan mag het uiteraard wel.

•

•
•
•

•

•

De BSO gaat open voor ouders met een cruciaal beroep. Wilt u een berichtje naar de
leerkracht sturen als uw kind daar gebruik van maakt. Indien mogelijk graag gelijk
doorgeven voor de hele week zodat wij een goed overzicht hebben.
Uiteraard zullen we ook de aankomende tijd weer veel aandacht hebben voor alle
maatregelen m.b.t. hygiëne zoals aangegeven door het RIVM.
Voorts blijven de geldende RIVM maatregelen van kracht daar waar het gaat om
kinderen die ziekteverschijnselen hebben. Zie hiervoor de nieuwste beslisboom.
Op het moment dat er een klas in quarantaine moet i.v.m. een Coronabesmetting,
gaan wij over op afstandsonderwijs. Ons streven is om dag 2 na het begin van de
quarantaine afstandsonderwijs aan te bieden maar dit is wel afhankelijk van
meerdere factoren. Hiervoor zal 1 dag gebruikt worden om alles goed voor te
bereiden en eventuele materialen uit te delen. Wij zullen u dan per mail op de
hoogte brengen hoe alles georganiseerd gaat worden.
Mocht u het met ons willen delen als er in het gezin een coronatest moet worden
afgenomen, dan horen wij dat graag. Wij doen ons best om anderhalve meter
afstand te houden van de kinderen maar weten uit ervaring dat dat niet altijd
mogelijk is. Wanneer wij op de hoogte zijn van een test, dan zijn wij toch alerter en
kunnen wij daar tijdens individuele begeleidingsmomenten rekening mee houden.
Een mailtje naar de leerkracht is voldoende.
Wanneer het gaat om een coronabesmetting in het gezin of bij nauwe contacten,
dan is het uiteraard noodzakelijk om ons op de hoogte te brengen.

Tot slot spreken wij nogmaals de waardering uit voor de inzet van iedereen in de afgelopen
weken. Dankjewel daarvoor!
Mochten er vragen en/of opmerkingen zijn over deze brieven, dan horen we dat uiteraard
graag.
Tot maandag allemaal en voor nu een fijn (sneeuw) weekend!
Hartelijke groeten,
Team HW Heuvelschool

