‘Skoalle mei de Bibel’

Lioessens, 4 juni 2020

Aan de ouders/verzorgers,

Betreft: hervatting onderwijs vanaf 8 juni

Achte alden,
In deze brief informeren we u hoe wij ons onderwijs na 8 juni vorm willen
geven. In de extra bijlage ontvangt u het landelijke protocol. Deze maatregelen
zullen gelden tot de zomervakantie.
Gezondheid
Alle leerlingen die ‘gezond’ zijn mogen op school komen. Als een leerling
Corona gerelateerde klachten heeft (zie pag. 5 protocol) dan mag deze niet
naar school. Als een leerling of leerkracht in de loop van de dag ziek wordt, dan
sturen wij deze naar huis. Laten we samen zorgdragen voor een goede
gezondheid en geen risico’s nemen.
De hygiënemaatregelen blijven uiteraard gelden. We wassen vaak onze handen
en hoesten of niezen in onze ellenboog.
Indeling
De indeling verandert. Vanaf 8 juni gaan alle leerlingen alle dagen weer naar
school. De opstelling in de klas zal weer zijn zoals vanouds.
Noodopvang
De noodopvang vervalt vanaf 8 juni. U kunt weer gebruik maken van de
reguliere BSO/gastouderopvang.
Schooltijden
De leerlingen wassen bij binnenkomt hun handen met water en zeep. Om dit
soepel te laten verlopen verschillen de begin- en eindtijden van groep 7/8 ten
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opzichte van de rest. De kinderen blijven voor schooltijd niet
hangen op het plein, maar komen direct naar binnen. Na schooltijd gaan de
leerlingen direct naar huis.

Lesrooster
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

Groep 1 en 2

Groep 3 en 4

Groep 5 en 6

Groep 7 en 8

8:30-14:15 uur
8:30-12:00 uur
8:30-12:00 uur
8:30-14:15 uur
8:30-12:00 uur

8:30-14:15 uur
8:30-14:15 uur
8:30-12:00 uur
8:30-14:15 uur
8:30-12:00 uur

8:30-14:15 uur
8:30-14:15 uur
8:30-12:00 uur
8:30-14:15 uur
8:30-14:15 uur

8:25-14:10 uur
8:25-14:10 uur
8:25-11:55 uur
8:25-14:10 uur
8:25-14:10 uur

TSO
We kiezen ervoor het landelijke advies te volgen om de contactmomenten
zoveel mogelijk te beperken en de kinderen op school te laten eten. Dit zal net
zo gaan als de afgelopen weken. Mocht u hier bezwaar tegen hebben, dan kunt
u dit kenbaar maken bij de directie.
Thuiswerk
In principe zal er geen thuiswerk worden meegegeven. In individuele gevallen
kan dit in overleg met de leerkracht (bijvoorbeeld bij het niet naar school
kunnen vanwege Corona gerelateerde klachten).
Anderhalve meter
De leerlingen hoeven onderling geen anderhalve meter afstand te houden. Het
personeel doet dit onderling wel en probeert ook de anderhalve meter te
hanteren t.o.v. leerlingen. Echter merken we dat dit, met name bij kleuters,
niet altijd haalbaar is.
Pauzes
De leerlingen houden gescheiden pauze.
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Ouders bij de school
Tijdens schooluren is het schoolplein uitsluitend toegankelijk voor leerlingen,
(extern) personeel, begeleiders en stagiaires. Ouders zetten hun kind af bij het
hek. Afspraken met ouders zullen telefonisch of digitaal plaatsvinden. Moet u
uw kind halen voor bijvoorbeeld een afspraak voor de huisarts of brengt u een
traktatie, dan kunt u bellen met 0519-321989. Wij zorgen dan dat er iemand
naar buiten komt om u te helpen. Dit graag zoveel mogelijk van tevoren
kenbaar maken bij de leerkracht. Verder kunt u de leerkracht bereiken via
Parro.
Gym
Voorlopig blijven we buiten ‘gymmen’.
Groep 8
Binnenkort ontvangen de ouders van groep 8 informatie over hoe we het
afscheid van deze groep willen organiseren. We proberen een zo goed mogelijk
alternatief te bedenken, waarbij groep 8 terug kan kijken op een fijne
afronding van hun basisschoolloopbaan.
We hopen zo het schooljaar op een fijne manier af te kunnen ronden.
Hartelijke groet,
Team CBS de Griffel
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