Aan de ouders/verzorgers
van de leerlingen van groep 8
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jaarafsluiting groep 8

Beste ouders/verzorgers,
Door de Corona maatregelen op MOVARE scholen kunnen veel activiteiten die normaal aan het einde van het
schooljaar plaats zouden vinden niet georganiseerd worden. Waar het bijvoorbeeld gaat om schoolreisjes en
sportdagen is dat vervelend, maar de kinderen van de groepen 1 tot en met 7 krijgen in ieder geval komend
schooljaar opnieuw de kans om van deze activiteiten te genieten.
Voor de groepen 8 ligt dit anders. Het schoolkamp en de eindmusical kunnen niet op de normale manier
plaatsvinden en na de zomervakantie waaieren de kinderen uit naar het voortgezet onderwijs. Samen met de
GGD Zuid Limburg hebben wij goed gekeken wat er onder de huidige omstandigheden wél mogelijk is en wij
willen u met deze brief op de hoogte brengen van die ’spelregels’. Vervolgens gaat de school van uw zoon of
dochter de uiterste best doen om een mooi programma in elkaar te zetten. Over de aard en de inhoud van dat
programma wordt u door de school zelf geïnformeerd.
Wat zijn de spelregels voor activiteiten?
De spelregels voor het organiseren van activiteiten voor groep 8 sluiten nauw aan bij de afspraken die sinds de
herstart van onze scholen gelden. Ze zijn bedoeld om het risico op besmetting zo klein mogelijk te maken,
zowel voor leerlingen als voor de volwassenen op school.
• Activiteiten worden alleen met de eigen groep en de eigen leerkracht georganiseerd.
• De hygiënemaatregelen die op school gelden worden goed nageleefd
• Er worden geen externen (bijvoorbeeld ouders of vrijwilligers) bij de activiteiten betrokken.
• We bezoeken met de groepen geen plekken waar ook anderen zijn.
• Kinderen hoeven tijdens activiteiten geen anderhalve meter afstand te houden. Leerkrachten doen dit wel.
• Leerkrachten of kinderen die klachten hebben, kunnen niet deelnemen aan de activiteiten.
• Wij organiseren activiteiten waar mogelijk buiten, omdat het eventuele besmettingsgevaar daar aanzienlijk
kleiner is.
Welke activiteiten kunnen we wél organiseren?
De traditionele eindmusical, waarbij ouders en andere familieleden komen kijken, is helaas niet mogelijk.
Scholen zoeken naar alternatieven waarbij ouders wél kunnen genieten van de ‘kunsten’ van hun kinderen,
zonder dat ze daadwerkelijk op locatie aanwezig zijn. Verschillende scholen hebben al alternatieven bedacht
waarbij de musical via een livestream in de huiskamer gebracht wordt of waarbij deze op een later moment
terug te kijken is via een afgeschermd YouTube kanaal. Andere scholen Vervangen de eindmusical door een

eindfilm die ouders kunnen bekijken.
Het einde van het schooljaar wordt voor groep 8 vaak gekenmerkt door het schoolkamp. Ook dit kan helaas niet
doorgaan. Toch zijn er veel mogelijkheden om de laatste weken voor kinderen onvergetelijk te maken. Het gaat
dan om activiteiten in en om de school of op plekken waar geen andere mensen zijn. U kunt hierbij denken aan
bosspelen in een begrensd bosgebied, sport en spel activiteiten op de accommodatie van sportverenigingen, een
filmmiddag op school etc. Vaak hoort bij dit soort activiteiten ook iets lekkers. Hierbij gelden natuurlijk de
hygiënemaatregelen. Ook waar het gaat om het organiseren van activiteiten waarbij voeding een rol speelt,
mogen geen ouders of vrijwilligers ingezet worden. Kinderen kunnen niet betrokken worden bij de voorbereiding
van bijvoorbeeld een barbecue of lunch. Het zal veelal eenvoudiger zijn om te werken met voorverpakte
producten die niet bereid of geserveerd hoeven te worden.
Tot slot
Wij begrijpen heel goed dat het voor de leerkrachten en leerlingen van groep 8 niet leuk is om de basisschoolloopbaan op deze geïmproviseerde manier af te moeten sluiten. Toch is het voor de gezondheid van iedereen
van belang dat we de spelregels goed naleven. Een belangrijk deel van het gevoel dat leerlingen meenemen uit
deze periode hangt af van de manier waarop de volwassenen in hun omgeving met de situatie omgaan. Het
enthousiasme en de bevlogenheid van leerkrachten en de reactie van u als ouder kan ook onder deze moeilijke
omstandigheden de laatste basisschoolweken van een kind tot een onvergetelijke ervaring maken.
Vragen? Neemt contact op met de schooldirecteur: digitaal of telefonisch.
Met vriendelijke groet,
College van Bestuur Onderwijsstichting MOVARE,
Kiki Huijnen-Becks en Ryszard Kruszel
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