Lunteren, 29 mei 2020

Beste ouder(s)/verzorger(s),
Voordat we u door middel van dit bericht over de komende periode informeren, maken we van deze
gelegenheid gebruik om u als team van De Wegwijzer allen hartelijk te bedanken voor de ontzettend
leuke en lekkere blijk van waardering. Het doet heel goed om te merken dat, ondanks de bijzondere en
soms ook lastige periode waarin we ons met elkaar
bevinden en waar we gezamenlijk doorheen gaan, de wijze
waarop we dat met elkaar doen ook wordt gewaardeerd!
Allen hartelijk dank!!

Werkwijze vanaf 8 juni:
Zoals bij u bekend gaan basisscholen vanaf 8 juni volledig open, tenzij uit de lopende monitoring naar
de verspreiding van het virus in het primair onderwijs blijkt dat dit niet verantwoord is. Alle leerlingen
gaan dus weer volledig naar school, met inachtneming van de RIVM voorschriften. We zijn blij met
deze beslissing en kijken er naar uit om de hele groep weer tegelijkertijd te kunnen ontvangen!
Ook vanaf 8 juni blijft de aangepaste manier van kracht, waaronder de volgende maatregelen:







Leerlingen komen zoveel mogelijk lopend of met de fiets naar school.
Ouders komen niet op het schoolplein of in de school.
De school let er op dat leerlingen vaak hun handen wassen.
Buitenspelen gebeurt alleen met dezelfde (de eigen) groep.
Na school gaat iedereen direct naar huis of de BSO.
Om haal- en brengbewegingen van ouders zoveel mogelijk te voorkomen, roepen we (roept de
PO-raad) scholen op om zoveel mogelijk een continurooster te hanteren: dan blijven alle
kinderen tussen de middag over.

Verder geldt vanaf 8 juni het volgende:



De buitenschoolse opvang volgt het onderwijs en zal ook per 8 juni weer open gaan. Kinderen
worden dan weer opgevangen op hun vaste dagen die zijn afgesproken in het contract.
Vanaf 8 juni is de noodopvang alleen nog beschikbaar (tot 1 juli) voor kinderen van ouders die
werken in de zorg (avond/nacht/weekend).

Onze school gaat vanaf maandag 8 juni op de volgende manier (volledig) open:
Allereerst is het goed om te benoemen dat we nog steeds niet weten hoe lang de ontstane situatie
gaat voortduren en tot wanneer de herziene richtlijnen blijven gelden. Als vereniging hanteren we
onderstaand rooster gedurende deze coronaperiode, dit in ieder geval tot aan de zomervakantie.
Lestijden:
In overleg met het dagelijks bestuur, de teams en de verschillende MR-en van de scholen De Bron, De
Wegwijzer en Nederwoud is besloten dat we de landelijke richtlijn volgen en gaan werken met een
continurooster.
De lestijden zien er als volgt uit (vanaf maandag 8 juni tot aan de zomervakantie):
Maandag:
Dinsdag:
Woensdag:
Donderdag:
Vrijdag:

8.45 – 14.15 uur
8.45 – 14.15 uur
8.45 – 12.15 uur
8.45 – 14.15 uur
8.45 – 12.00 uur (groep 1 t/m 4)
8.45 – 14.15 uur (groep 5 t/m 8)

Afspraken:
Het is fijn dat we op deze manier weer met alle leerlingen aan het werk kunnen, maar ook u weet dat
we nog 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
blijven houden. Het gaat om de volgende afspraken die we hieronder nog even herhalen:
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, per mail of buiten.
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.
Denk aan het meenemen van iets te eten/drinken (liefst een gezond tussendoortje) en een
lunchpakketje voor tussen de middag. 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 12.00-14.15 voor groep 5/6, beiden in de
gebruikelijke ruimte in de Bron.
Indien nodig zal de juf of meester jullie op school verder informeren.

Peuterspeelzaal:
Sinds maandag 11 mei is de peuterspeelzaal Benjamin volledig open, volgens de normale lestijden. Het
halen en brengen van uw peuter verloopt wel anders dan voorheen. We vragen u als volgt te blijven
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.
Als u fruit mee geeft, doe dat dan in een bakje of trommeltje.

Schoonmaak/hygiëne:
In deze periode van Corona zijn de voorzorgsmaatregelen die we met elkaar in acht moeten nemen
duidelijk. Diverse hygiënemaatregelen zijn daarin opgenomen. Ook binnen de scholen hebben we
extra maatregelen genomen. Dagelijks wordt er extra schoongemaakt door ons schoonmaakbedrijf.
Daarnaast beschikt elke groep over papieren handdoekjes, zeep en water.
Noodopvang:
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.
Vanaf maandag 8 juni komt deze noodopvang tijdens schooltijden te vervallen. We beseffen dat we
afwijken van de reguliere schooltijden. Komt u daardoor echt in de problemen dat kunt u contact
opnemen met a.groeneveld@smdb-lunteren.nl.

Activiteiten:
De achterliggende periode zijn er al heel wat activiteiten uit ons jaarrooster komen te vervallen.
Sommige keuzes hebben we enige tijd uitgesteld, om zo gerichter te kunnen bepalen wat wel en/of
niet haalbaar zou zijn. Hieronder informeren we u over hoe we omgaan met de nog geplande
activiteiten tot aan de zomervakantie:
Mei ’20:
-

18-05 en 19-05: De schoolfotograaf hebben we i.v.m. alle beperkingen moeten annuleren. De
schoolfotograaf komt indien mogelijk alleen voor de leerlingen van groep 8.

Juni ’20:
-

-

05-06: De inloopmorgen gaat niet door.
09-06 t/m 11-06: De wandeldriedaagse (Exalto) gaat niet door.
15-06: Het theoretisch verkeersexamen gaat wel door.
23-06: De bedankavond, afsluitende activiteit die gecombineerd zou worden met de opening
van het nieuwe schoolplein komt te vervallen.
25-06: De schoolreisjes gaan niet door. Dit vanwege alle beperkingen die er gelden i.v.m.
corona maatregelen en de richtlijnen van de RIVM. Volwassenen moeten anderhalve meter
afstand houden van de kinderen. We zien niet voor ons hoe we de begeleiding van kinderen in
de bus en door de parken vorm moeten geven om op een verantwoorde manier op schoolreis
te gaan. Daarnaast is het nog maar de vraag of de parken open zijn en hoeveel gasten ze
mogen verwelkomen. Nog langer wachten betekent dat de annuleringskosten i.v.m.
busmaatschappij alleen maar oplopen.
30-06: De roostervrije dag blijft gehandhaafd. Alle leerlingen zijn die dag dus vrij.

Juli ’20:
-

02-07: Spreekavond (2 juli): De spreekavond blijft staan. We beperken ons tot de gesprekken
waarbij u en/of wij het van belang vinden dat deze nog voor de zomervakantie zijn (worden)
gevoerd.

-

-

03-07: Rapport mee. We geven de kinderen een aangepast rapport mee.
13-07: Afscheidsavond leerlingen groep 8, 19.00 uur.
09-07 (was 16-07): Kennismaking nieuwe groep, 11.15-12.00 uur. Over de specifieke
activiteiten van groep 8 (o.a. kamp, musical, afscheidsavond) wordt u komende week apart
geïnformeerd. We richten ons erop om de genoemde activiteiten zo veel als mogelijk door te
laten gaan.
17-07: 11.00 uur: Start zomervakantie.
20-07-2020 t/m 28-08-2020: Zomervakantie.

Toetsen en rapport:
De achterliggende periode is het dagelijkse zicht op de leerlingen en hun ontwikkeling anders geweest
dan we met elkaar gewend waren. Het is daarom vrijwel niet mogelijk om het huidige rapport
‘representatief’ in te vullen wat betreft resultaten en persoonlijke ontwikkeling van uw kind. We
zouden dan geen recht doen aan uw kind. Dit geldt ook voor de resultaten van de Cito-toetsen. We
hebben er daarom voor gekozen om een alternatief rapport aan uw kind mee te geven. We hebben
daarnaast besloten om de Cito-toetsen toch gewoon in juni af te nemen. Dit met als doel goed te
kunnen bepalen hoe de groep en uw zoon of dochter zich heeft ontwikkeld de afgelopen periode. Ook
willen we graag weten of de afgelopen tijd van thuiswerken invloed heeft gehad op de leerprestaties.
Aan de hand van de resultaten van de toetsen kunnen we in het nieuwe schooljaar heel gericht met de
kinderen aan het werk. We weten dan goed wat iedereen nodig heeft.
Ondanks alle beperkingen zijn we dankbaar dat we in de afgelopen periode de kinderen weer fysiek
mochten ontmoeten. Fijn, dat we nu ook weer met de voltallige groep aan de slag mogen gaan. We
staan klaar om daar met de kinderen en u nog een paar mooie en goede weken van te gaan maken.
We hopen u op deze wijze voldoende te hebben geïnformeerd.
Mocht dit niet het geval zijn dan horen we natuurlijk graag van u.
Tenslotte wensen we u goede en gezegende pinksterdagen toe!

Hartelijke groet,

Team De Wegwijzer

