Lunteren, 24 april 2020
Geachte ouder(s)/verzorger(s),
In de persconferentie van afgelopen dinsdag 21 april jl. hebben we van onze premier gehoord dat op
11 mei de kinderen tot en met 12 jaar weer voor de helft van de tijd naar school mogen. Daar zijn wij
blij mee en we kunnen ons voorstellen dat het voor u als ouders, maar zeker ook voor de kinderen
heel fijn is! U weet waarschijnlijk dat we starten met een ‘halve bezetting’. Dit zal vermoedelijk gaan
om een periode van 3 weken.
Onze school gaat op de volgende manier open:
Na overleg met het dagelijks bestuur, de teams en de verschillende mr-en van de scholen De Bron, De
Wegwijzer en Nederwoud hebben we besloten dat alle kinderen elke dag een dagdeel naar school
komen. We hebben hiervoor groepen gemaakt, die u in bijlage 1 bij deze brief kunt vinden. Ook staat
daar precies bij op welke tijd uw kind(eren) welkom is/zijn op school.
De inhoud van de lessen zal de komende tijd ongeveer hetzelfde zijn als in de afgelopen periode van
thuiswerken. Het gaat dan om de kernvakken rekenen, taal, (begrijpend) lezen en spelling. Daarnaast
zal er óók veel aandacht zijn voor het sociaal welbevinden van de kinderen. Dus tijd voor gesprekjes
onderling en met de leerkracht.
We zijn ons bewust dat we, net als veel andere basisscholen, afwijken van het protocol ‘opstarten
basisonderwijs’ van de PO-raad, waarin geadviseerd wordt hele dagen onderwijs te gaan geven aan
halve groepen. Dit om zo min mogelijk verplaatsingsbewegingen van leerlingen en ouders te creëren
en om de aansluiting bij de Buitenschoolse Opvang zo optimaal mogelijk te houden. Verenigingsbreed
geven wij de voorkeur aan het ontvangen van de helft van de kinderen ’s ochtends en de andere helft
’s middags, zodat we veel tijd hebben voor instructies, begeleid inoefenen en verwerken van de
hoofdvakken. Daarbij vinden wij het dagelijks ritme en het dagelijks zien van de kinderen erg
belangrijk. Ook kan daarmee het thuisonderwijs komen te vervallen, wat voor velen van u en uw
kinderen een belasting is geweest de achterliggende weken.
De meivakantie wordt verlengd tot en met vrijdag 8 mei!
De leerkrachten kunnen dan in de week vóór 11 mei de klaslokalen en de school voorbereiden om de
kinderen op maandag goed te kunnen ontvangen.
Het is erg fijn dat we op deze manier weer aan het werk kunnen, maar u weet ook dat we nog lang niet
terug kunnen naar de ‘normale’ situatie. Onze gezondheid blijft het belangrijkst, in alle beslissingen die
we nemen. Vandaar dat er een aantal regels zijn waar we ons met elkaar aan moeten houden. Dat zijn
de volgende afspraken:
Voor u als ouder:
- De landelijke richtlijnen van het RIVM blijven gelden, dus is uw kind snotterig of verkouden,
niet naar school! Zie verder: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid19/ouders-scholieren-en-studenten-kinderopvang-en-onderwijs/basisonderwijs-en-speciaalonderwijs.
- Voor personeel houden we ook de landelijke richtlijnen aan, dat betekent dat het zou kunnen
voorkomen dat uw kind als de leerkracht ziek is, géén les heeft op school. Als dat voorkomt
dan wordt u daar zo spoedig mogelijk van op de hoogte gebracht!

-

Als ouder komt u niet binnen de school en/of op het schoolplein. Als er tóch contact nodig is,
dan kan dit via Parro, telefonisch of per mail.
Volwassenen houden anderhalve meter afstand van elkaar.

Verder:
- Laat uw kind zo mogelijk zelfstandig naar school gaan.
- Zorg ervoor dat uw kind max. 5-10 minuten vóór de school begint pas aanwezig is.
- Als u uw kind wél brengt en ophaalt, loop dan zelf niet mee het plein op, maar laat uw kind
vanaf waar u parkeert of bij het schoolhek alleen verder gaan.
- De kinderen uit groep 1 en 2 worden bij het hekje opgevangen door de leerkrachten en naar
het kleuterplein gebracht. Zij zullen samen met de leerkracht naar binnen gaan. (Durft uw
kleuter óók alleen naar die plek toe te lopen, is dat natuurlijk fijn!). Bij het verlaten van de
school zullen de leerkrachten weer meelopen naar het hekje en wanneer zij u zien, dan zullen
ze het kind door het hekje laten gaan.
- De kinderen uit groep 3 en 4 zetten hun fiets op de normale plek op het schoolplein en lopen
daarna direct door naar de klas. Bij het verlaten van de school zal de leerkracht ze
druppelsgewijs laten vertrekken uit de klas.
- De kinderen uit groep 5 en 6 zetten hun fiets bij de hoofdingang neer en lopen via de
hoofdingang direct door naar hun klas. Bij het verlaten van de school zal de leerkracht ze
druppelsgewijs laten vertrekken uit de klas.
- De kinderen uit groep 7 en 8 zetten hun fiets op de gebruikelijke plek en lopen via de
gebruikelijke ingang (trap) direct naar de klas. Bij het verlaten van de school zal de leerkracht
ze druppelsgewijs laten vertrekken uit de klas.
- Voor alle kinderen geldt: fiets wegzetten of uit de auto stappen en direct naar binnen naar de
klas.
Voor de kinderen:
- Zie de regels bij de ouders.
- Kijk goed waar je je fiets mag parkeren en loop daarna gelijk naar je eigen klas.
- Bij het binnen komen en verlaten van de school gebruik je steeds dezelfde in-/uitgang.
- Blijf niet op het schoolplein hangen, maar ga direct naar huis als de school uit is.
- Er is geen pauze, je mag wél een flesje water/limonade en iets te eten (liefst een gezond
tussendoortje) meenemen. Je moet het eten wél zelf open kunnen maken!
- Als je jarig bent, mag je in je eigen groep trakteren, wel iets wat ‘voorverpakt’ is.
- Houd afstand voor zover mogelijk!
- Was vaak je handen, in ieder geval direct als je binnenkomt, als je naar het toilet bent geweest
én voor je naar huis gaat.
- De kinderen die normaal naar de plusklas gaan, doen dit op dinsdag ook. ’s Morgens van 8.4511.15 is de plusklas voor groep 7/8 en ’s middags van 12.45 – 15.15 voor groep 5 en 6, beiden
in de gebruikelijke ruimte in de Bron.
Na de meivakantie zal de juf of meester jullie verder informeren.
Inleveren materialen:
Vanwege het thuisonderwijs zijn er heel wat Chromebooks, schriften, boeken en andere materialen
mee naar huis gegeven. Om vanaf maandag 11 mei weer te kunnen starten met het onderwijs op
school is het van belang dat deze materialen dan weer terug zijn bij ons op school. We zouden die
graag op woensdag 6 mei weer van u ontvangen, zie hiervoor de informatie in bijlage 2.

Peuterspeelzaal:
Vanaf maandag 11 mei gaat peuterspeelzaal Benjamin weer volledig open, volgens de normale
lestijden. Het halen en brengen van uw peuter verloopt wel anders dan gebruikelijk. We vragen u als
volgt te handelen:
- U kunt met uw peuter via het hekje naast de hoofdingang van De Wegwijzer het peuterplein
op lopen, waarbij volwassenen 1,5 meter afstand houden. Op het plein wachten de
pedagogisch medewerkers u op en kunt u uw peuter overdragen. Aan het einde van de
ochtend/middag kunt u uw peuter op dezelfde wijzer weer ophalen.
- Wil u er op letten dat u wanneer u fruit meegeeft dit in een bakje wordt gestopt.
Schoonmaak/hygiëne:
In deze periode van Corona zijn de voorzorgsmaatregelen die we met elkaar in acht moeten nemen
duidelijk. Zie voor meer informatie de bijlage 3 en 4. Diverse hygiënemaatregelen zijn daarin
opgenomen. Ook binnen de scholen nemen we daarvoor extra maatregelen. Dagelijks wordt er tussen
de wisseling van de groepen extra schoongemaakt door ons schoonmaakbedrijf. Daarnaast beschikt
elke groep over papieren doekjes, zeep, desinfecterende handgel en oppervlaktesprays.
Noodopvang vitale beroepen:
Sinds de sluiting van de scholen was er binnen onze vereniging noodopvang voor het opvangen van
kinderen van ouders die werkzaam zijn in vitale beroepen, zoals in de zorg of bij de hulpdiensten.
Ook in de periode na 11 mei is deze noodopvang beschikbaar.
We weten niet hoe lang deze situatie nog zal duren. Door ons te houden aan bovenstaande regels
zorgen we ervoor dat we met elkaar tóch weer een start kunnen maken op school. Daar zijn we
dankbaar voor! We begrijpen dat bovenstaande opnieuw veel van u kan vragen. We hopen dat dit
geregeld kan worden binnen uw gezin. Mocht u toch ergens écht in vastlopen dan horen we van u,
liefst per mail: a.groeneveld@smdb-lunteren.nl (Astrid), aj.vanderblom@smdb-lunteren.nl (Albert).
In het vertrouwen dat onze hulp en verwachting van God is, die álles in Zijn hand heeft, kunnen we
met elkaar verder!
Met vriendelijke groet,

Team De Wegwijzer

“Want Ik ben de Heere, uw God, Die uw rechterhand vastgrijpt en tegen u
zegt: Wees niet bevreesd, Ik help u”.

