Nieuwsbrief 30-04-2020
Geachte ouders en verzorgers,
We hadden het zo mooi bedacht en vooral vanuit de leerlingen beredeneerd… Wat hadden we ze graag
allemaal elke dag een moment op school gegund. Echter het dwingende advies is dat leerlingen om en
om een hele dag naar school gaan. Een ‘dwarse en eigenwijze school’ willen we niet zijn en vooral niet in
deze tijd. We passen de indeling daarom aan naar hele dagen. Kinderen moeten 50% fysiek naar school,
ook op de woensdag is er les.

De indeling:
Dag
Maandag
Dinsdag
Donderdag
Vrijdag

Groep 1 t/m 8
A-groep
B-groep
A-groep
B-groep

schooltijden
*8.30-14.30
*8.30-14.30
*8.30-14.30
*8.30-14.30

Dag
Woensdag 13-05
Woensdag 20-05
Woensdag 27-05

Groep 1 t/m 8
B-groep
A-groep
B-groep

schooltijden
8.30-12.00 uur
8.30-12.00 uur
8.30-12.00 uur

Voor de B groep is er op maandag 11-05 nog geen lesprogramma
voor thuis, dit compenseren we met een extra woensdag naar school.

Brengen en halen
Ouders en verzorgers mogen niet op het schoolplein en niet in het gebouw.
We vragen de leerlingen zoveel mogelijk op de fiets of lopend naar school te komen. Wie zelfstandig
kan, komt alleen. De jongere leerlingen worden door maximaal één volwassene gebracht en gehaald.
We kunnen niet allemaal tegelijk naar binnen, vandaar de volgende afspraken:
Leerlingen groep 1 t/m 3:
- ’s Ochtends: brengen vanaf 8.30 tot 8.40 uur (ma t/m vrij)
-ouders nemen afscheid voor het hek, denk hierbij aan de 1,5 meter afstand regel!
- fietsen worden gestald aan de linkerzijde. Andries staat bij het hek en wijst aan waar de fietsen per
groep gestald kunnen worden.
-de leerkrachten van de groepen 1,2,3 staan in de fietsenstalling, het kind kan naar de eigen leerkracht
toelopen. De leerkrachten van groep 1,2,3 gaan met de eigen groep naar binnen.
- groep 1 en 2 neemt de zij ingang, groep 3 de hoofdingang.
-leerlingen desinfecteren de handen
Halen ’s middags: op ma/di/do/vrij om 14.20 uur en op woensdag om 11.50 uur gaat de leerkracht
met de leerlingen naar dezelfde plek in de fietsenstalling en kijkt er op toe dat het kind met de ouder,
verzorger mee gaat. Ouders, verzorgers blijven voor het hek wachten en komen niet op het plein.
Na schooltijd gaat iedereen direct naar huis.
Leerlingen groep 4 t/m 8:
- ’s Ochtends: inloop van 8.15- 8.25 uur (ma t/m vrij)
- fietsen worden gestald aan de linkerzijde. Andries staat bij het hek en wijst aan waar de fietsen per
groep gestald kunnen worden.
- de leerlingen gaan zelfstandig naar binnen
- leerlingen desinfecteren de handen bij de entree
- leerlingen groep 4, 5 en 6 volgen de looproute naar boven via de tribunetrap (net als anders)
- leerlingen groep 7 en 8 nemen de witte trap bij de entree
-’s Middags: op ma/di/do/vrij om 14.30 uur en op woensdag om 12.00 uur gaan de leerlingen naar
huis, na schooltijd gaat iedereen direct naar huis.

Het hek gaat vanaf 8.45 op slot. We vragen iedereen om zich aan de tijden te houden. Staat u voor een
gesloten hek, dan naar school bellen (0513-461557) en dan laten we uw kind binnen.

Aanbod
Op maandag 11-05-2020 verwachten we alle materialen (boeken en schriften) van school die op dit
moment thuis zijn, terug op school. (En mocht dit niet lukken, dan de rest de volgende keer)
Per gezin kan er één Chromebook van school thuis blijven, in gezinnen waar meerdere Chromebooks
van school zijn, vragen we die weer mee terug te nemen naar school. De leerlingen van groep 3 hebben
geen Chromebook thuis meer nodig, deze graag weer meenemen naar school. Zo hebben we ook op
school de beschikking over een aantal Chromebooks in elke klas.
De eerste dagen (maandag en dinsdag) dat de kinderen weer naar school staan zal het programma
‘luchtig’ zijn en vooral in het teken staan van ‘elkaar weer zien en elkaar ontmoeten’.
Vervolgens zullen vooral de kernvakken taal, (begrijpend) lezen en rekenen centraal staan.
Op de dagen dat dat de kinderen niet naar school gaan ziet het aanbod er als volgt uit:
Groep 1 en 2: Op het ouderportaal van Onderbouwd.online zijn allerlei tips voor een thuisprogramma te
vinden. Extra aanbod is te vinden op Gynzy en Squla. Invulling is aan ouders, verzorgers. Niets moet,
alles wat je doet is goed en daarbij hoort ook zeker lekker buitenspelen, voorlezen of een spelletje doen.
Groep 3: De leerlingen krijgen een weekboekje met werkbladen en tips mee. Hier kan op de dagen dat
de leerlingen niet naar school gaan uit gewerkt worden. Het zal met name gaan om herhaling en
verdieping van de lesstof. Dit kan in principe zelfstandig gemaakt worden, even op gang helpen is
natuurlijk wel fijn! Ouders, verzorgers bepalen zelf de werktijden op de dagen dat de kinderen niet naar
school gaan. Boekje uit, dan is het werk klaar
Op de eerste dag van de nieuwe week kan het
werkboekje meegenomen worden naar school. Op zoek naar extra werk? Vooral lezen in een mooi
leesboek is fijn en ook heel belangrijk..
Groep 4 t/m 8: De leerlingen krijgen een weektaak mee naar huis. Hierop staat het huiswerk wat de
leerlingen moeten doen op de dagen dat ze niet naar school gaan. Dit werk kunnen de kinderen in
principe zelfstandig doen. De Chromebooks zullen bij een aantal vakken worden ingezet (Classroom en
software behorende bij de methodes). Broertjes en zusjes zullen dan wellicht even om de beurt gebruik
moeten maken van het Chromebook. Het huiswerk is niet vrijblijvend. Het wordt de volgende dag in de
klas besproken. Het zou fijn dat zijn dat de kinderen thuis even op gang worden geholpen door de
ouders, verzorgers.
Op de dagen dat de kinderen niet naar school gaan en werken aan hun huiswerk is er een ‘hulplijn’ op
Meet beschikbaar. Meer informatie hierover en de code komt op maandag 11-05 op Social Schools.

Opvang leerlingen ouders met cruciale beroepen
Kinderen van ouders met cruciale beroepen worden, op de dagen dat er opvang nodig is en geen school,
toegevoegd aan de eigen groep op school. U begrijpt dat dit alleen kan, indien het echt noodzakelijk is.
Het is ongewenst dat de groepen te groot worden. We verwachten dat we over drie weken weer
allemaal naar school mogen. We doen dan ook een dringend beroep op alle ouders, verzorgers om de
komende drie weken de kinderen zoveel mogelijk zelf op te vangen of hier iets voor te regelen.
Mocht dit echt niet lukken, dan de namen van de kinderen, de groep, en de dagen dat er opvang nodig
is zsm mailen naar directeur@schoolloevestein.nl
Voor -en naschoolse opvang verzorgt de Kinderopvang. Ouders, verzorgers moeten dit zelf met de
Kinderopvang regelen.
Voor ouders met cruciale beroepen die anders geen opvang afnemen, kunnen dit doorgeven aan
planning@kinderwoud.nl of 0513-610825. In verband met de planning graag ruim van te voren, maar in
ieder geval één dag van te voren voor 12.00 uur.

Ingang Kinderwoud vanaf 11-05-2020
Ouders, verzorgers met jonge kinderen nemen de achteruitgang en gaan via de zij ingang (plein
Kinderopvang) van Kinderwoud naar binnen. Kinderen op de fiets nemen bij het hek afscheid van de
ouders en gaan zelfstandig naar de opvang. Moet de ouder mee, dan de achteringang nemen.
Ouders met kinderwagens nemen ook de achteringang en gaan over het plein, om de school en nemen
de hoofdentree om de kinderwagen daar te stallen. Alleen voor deze ouders, verzorgers geldt vanaf
maandag 11-05-2020 een uitzondering.

Voorzorgsmaatregelen
Blijf thuis bij:
-neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, koorts (vanaf 38 graden)
-leerlingen blijven ook thuis als een gezinslid verkouden is en koorts (vanaf 38 graden) heeft
-24 uur klachtenvrij = weer naar school
-bovenstaande geldt voor leerlingen en leerkrachten. Indien een leerkracht ziek is, kunnen de leerlingen
niet naar school. We zullen dan naar passende oplossingen zoeken.

Risicogroepen:
Kinderen en onderwijspersoneel die tot de risicogroep behoren of waarvan gezinsleden tot de
risicogroep behoren kunnen thuisblijven. Neem hierover contact op met de directeur van de school dan
zoeken we samen om een passende oplossing.

Afstand:
-tussen kinderen: geen 1,5 meter afstand
-tussen onderwijspersoneel en kind: zoveel mogelijk 1,5 meter afstand
-tussen volwassenen: altijd 1,5 meter afstand

Pauzes:
- Kinderen graag eten en drinken voor de kleine pauze en de lunchpauze meegeven (net zoals anders)
-we verdelen de pauzes qua tijd en qua indeling op het plein. De leerlingen mogen alleen spelen met de
leerlingen van de eigen groep.
-kinderen mogen geen voedsel delen
-er mag (bij verjaardagen) niet getrakteerd worden
-was vaker je handen. Afdrogen aan papieren handdoekjes
-bij binnenkomst in de school desinfecteer je je handen bij de entree (ook na een pauze)
-hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
-gebruik papieren zakdoekjes
-schud geen handen

Schoonmaak
-leermiddelen, speelgoed, speelmaterialen, devices en werkplek worden bij gebruik van meerdere
leerlingen met regelmaat ontsmet.
-dagelijks is er een intensieve schoonmaak aan het eind van de schooldag

Vragen?
Mochten er vragen zijn, dan kunt u deze mailen naar directeur@schoolloevestein.nl
Op donderdag 7 mei is Jeltsje vanaf 9.00 uur op school en telefonisch bereikbaar.

Indeling A en B groepen, kinderen uit hetzelfde gezin op dezelfde dag.
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