Groeien doen we samen!

nieuwsbrief
heropening school
De school mag weer open!
WELKOM kinderen

Verdeling groepen
Met het team hebben wij overleg gehad over de
heropening van de school. Wij zijn blij en dankbaar dat de leerlingen weer naar school mogen
komen. De tijd dat ze op school zijn, willen wij zo
optimaal mogelijk gebruiken voor onderwijs op
maat en specifieke begeleiding.
Met het team hebben wij zorgvuldig diverse mogelijkheden besproken en uiteindelijk in belang
van het kind het volgende besloten: de leerlingen
worden per groep op school verwacht. Aangezien
wij kleine groepen op school hebben is dit realiseerbaar.

Beste ouders, verzorgers,

Maandag

Groep 1,4,5 en 7

Het kabinet heeft in de persconferentie van 21
april jl. kenbaar gemaakt dat er met ingang van
11 mei 2020 nieuwe maatregelen gelden voor basisscholen. In deze brief informeren wij u over
hoe wij hier op CBS Eben Haëzer invulling aan geven.

Dinsdag

Groep 2,3,6 en 8

Woensdag

Groep 1,4,5 en 7

Donderdag

Groep 2,3,6 en 8

Vrijdag

Geen leerlingen op school
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Van maandag t/m donderdag zal de school open
zijn. De lestijden zijn alleen op woensdag anders
dan u van ons gewend bent: ook op woensdag
zullen de leerlingen om 15:15 uur uit zijn, zodat
wij alle leerlingen 2 volle lesdagen op school kunnen lesgeven. De vrijdag zijn de kleuters sowieso
vrij. De andere groepen zullen deze dag werk mee
naar huis krijgen. De vrijdag zullen de leerkrachten van groep 3 t/m 8 benutten om het werk van
de leerlingen te analyseren, zodat er de week erop weer onderwijs op maat gegeven kan worden.

Mocht dit organisatorische problemen geven, dan
horen wij dit graag van u.

te spreken, maar doe dit niet bij het schoolhek.
Houd afstand!

Deze invulling heeft voor de leerlingen en het
team diverse onderwijskundig en praktische
voordelen:

Vanaf 8:35 uur is er pleinwacht op het plein aanwezig. De leerlingen die gebracht worden, worden bij het hek overgedragen aan de pleinwacht.
Zij zullen de leerlingen begeleiden naar hun eigen
groep. Voor schooltijd is er voor de leerlingen
geen gelegenheid om op het plein te spelen. Het
is daarom verstandig de leerlingen niet te vroeg
te brengen.

-

Instructie kan aan de hele groep aangeboden worden.

-

De afgelopen periode hebben de leerlingen elkaar moeten missen, nu ze weer
naar school mogen, willen we inzetten op
groepsdynamiek en sociaal emotioneel
welbevinden. Daarbij is het fijn wanneer
de hele groep er is.

-

-

Hoewel het afstandsonderwijs een andere
invulling krijgt dan de afgelopen weken,
zullen de leerkrachten tijd nodig hebben
om dit op de juiste manier in te richten.
Collega’s met een kwetsbare gezondheid
en collega’s met gezinsleden met een
kwetsbare gezondheid komen zo minimaal in aanraking met volwassenen.

We begrijpen dat bovenstaande indeling ook nadelen heeft voor de gezinnen. Er zullen situaties
zijn dat er kinderen naar school gaan en kinderen
thuis aan het werk moeten. Mocht u dit niet kunnen organiseren, laat het ons weten, wij denken
graag met u mee.

Rol van de ouders
Leerlingen die gebracht en gehaald worden,
worden door maximaal 1 ouder gebracht / opgehaald. Wanneer mogelijk: laat uw kind(eren) zelfstandig naar school gaan.
Ouders of verzorgers mogen niet op het schoolplein of in de school komen. Wij verzoeken u bij
het hek afscheid te nemen van uw kind(eren).
Misschien ten overvloede: Houd onderling afstand en blijf niet onnodig bij het hek hangen. We
begrijpen dat u het fijn vindt om andere ouders

Groep

Verzamelplaats

Ingang

Groep 1 en 2

Voor het lokaal
van groep 1

Deur groep 1

Groep 3 en 4

Voor het lokaal
van de BSO

Hoofdingang
groep 1 en 2

Groep 5 en 6

Voor het lokaal
van groep 4

Hoofdingang
groep 3 t/m 8

Groep 7 en 8

Voor het lokaal
van groep 5/6

Deur groep
7/8

Het afstandsonderwijs zal veranderen. De leerlingen zullen op de lesdagen zelfstandig werk
mee naar huis krijgen dat zij de volgende dag
thuis moeten maken. Dit zal de volgende lesdag
besproken worden. Wij begrijpen dat de zelfstandige verwerking voor de jongere kinderen lastiger
is, dan voor de oudere kinderen. Wij hopen dat u
uw kind(eren) thuis wilt stimuleren en ondersteunen, zodat het leerproces zoveel mogelijk
gaande blijft.

Opvang
Noodopvang
Als u of uw partner werkzaam zijn in één van de
vitale sectoren en u geen opvang hebt voor uw
kinderen, zullen we – zo nodig samen met kinderopvang ‘de Waardse Kids’ – zorgen voor opvang. De opvang op school kan alleen plaatsvinden tijdens de schooltijden. Het kabinet heeft op
internet een lijst van de cruciale beroepen en vi-

tale sectoren gepubliceerd. We vragen u om alleen een beroep te doen op de opvang als u in
één van die sectoren werkzaam bent en er geen
andere mogelijkheden voor opvang zijn. Wanneer
er noodopvang noodzakelijk is, kunt u contact
opnemen met de directeur.
Tussenschoolse opvang
Omdat er geen ouders in de school mogen komen, zullen de leerlingen die gebruik maken van
de TSO onder begeleiding van de eigen leerkracht
in de klas eten. Tijdens het buitenspelen zal er
pleinwacht aanwezig zijn.
BSO
Buitenschoolse opvang is er alleen op de dagen
dat de leerlingen fysiek naar school gaan.

Overige mededelingen

de 12 jaar weer mogen sporten en trainen, vonden wij het niet noodzakelijk het plein in vakken
te verdelen en de leerlingen in een beperkte
ruimte te laten spelen.
Thuisblijfregels
De school past de adviezen en richtlijnen van het
RIVM toe. Specifiek zijn er de volgende maatregelen van kracht:
• Leerlingen die verkoudheidsklachten hebben,
blijven thuis.
• Wanneer er naast de verkoudheidsklachten ook
koorts en/of benauwdheidsklachten zijn, blijven
broertjes en of zusjes ook thuis.
• Leerlingen van wie gezinsleden tot een risicogroep behoren kunnen worden vrijgesteld van fysiek onderwijs (beslissing van ouder(s)
/verzorger(s) in overleg met de school).

Chromebooks
De leerlingen die thuis een Chromebook van
school gebruiken, nemen deze op de lesdagen
opgeladen in een stevige tas mee naar school.
Aan het einde van de dag zullen de leerlingen
hun Chromebook weer mee naar huis nemen.

Agenda tot en met eind mei
Maandag 27 t/m dinsdag 5 mei

Meivakantie

Woensdag 6 en donderdag 7 mei

Afstandsonderwijs

Vrijdag 8 mei

Voorbereiding openen
school, geen afstandsonderwijs

De school draagt er zorg voor dat de algemene
hygiënevoorschriften van het RIVM zoveel mogelijk worden nageleefd. Wanneer deze betrekking
hebben op de leerlingen zullen deze de eerste
lesdag besproken worden.

Maandag 11 mei

Heropening van de
school

Woensdag 20 mei

Geen school! Leerlingen krijgen zelfstandig werk mee naar huis

Pauzebeleid

Donderdag 21 en vrijdag 22 mei

Hemelvaart + vrije dag

Maandag 1 t/m vrijdag
5 juni

Pinkstervakantie

Wanneer mogelijk krijgen de leerlingen die niet
hun eigen Chromebook in bruikleen hebben de
eerste lesdag hun eigen Chromebook mee naar
huis.
Hygiënemaatregelen

In de kleine pauze zullen de leerlingen gescheiden
pauzes hebben en gebruik maken van een deel
van het plein. Tussen de middag zullen de leerlingen die op school eten met leerlingen van hun
bouw buiten spelen. Aangezien kinderen onder

Afhankelijk van de maatregelen van het kabinet

zullen er na de Pinkstervakantie mogeijk aanpassingen komen. Wij zullen u tijdig informeren.

25 mei
27 mei
28 mei
31 mei

Rosa
Michelle
Adrian
Pieter*
Silke

Gr 2 6 jaar
Gr 1 5 jaar
Gr 1 5 jaar
Gr 6 10 jaar
Gr 2 6 jaar

Verjaardagen
De komende maand zijn de volgende kinderen jarig. Een kaartje of tekening wordt zeer gewaardeerd.
2 mei
14 mei
20 mei

Liv
Emma
Meester Peter
Micha

*Komende periode zal Pieter verhuizen, natuurlijk wel leuk om aandacht aan zijn verjaardag te
besteden.

Gr 3 7 jaar
Gr 2 6 jaar

Hartelijke groet en heel veel sterkte,

Gr 5 9 jaar

Stefan van Ee

