Beste ouders/verzorgers,

06-05-2020

Naar aanleiding van de mail van gisteren ben ik overstelpt met mailtjes van ouders.
Mailtjes waarin ouders hun complimenten uitspreken en super blij zijn dat alle
groepsleerkrachten weer starten vanaf 11 mei. Ook heb ik mailtjes met vragen gekregen. Ik ga
niet alle mails persoonlijk beantwoorden, maar probeer iedereen in deze mail mee te nemen in
de besluiten die zeker heel weloverwogen door het ministerie, Movare of de school zijn
genomen;
- Mag mijn kind op de andere lesdagen komen dan de dagen die we via de leerkracht hebben
vernomen?

Ik heb alle berichten gelezen en overwogen hoe we hier het beste mee om kunnen gaan.
Wanneer we gaan ruilen, wijken we af van de 50% norm, zoals door het ministerie is besloten.
Ik begrijp alle vragen van werkende ouders op bepaalde dagen, afspraken met
fysiotherapeuten, oppas die al dan niet op een bepaalde dag ingezet kan worden etc. Ik hoop
van ganser harte dat u het de komende 3 weken toch geregeld krijgt. Wanneer de scholen
vanaf 1 juni niet voor de volle 100% en dus op de reguliere schooltijden mogen starten, ga ik
zeker met het team rond de tafel en kijken in hoeverre ik dan iedereen tevreden kan stellen.
Voor nu graag even begrip voor deze indeling!
- Mag mijn kind naar de noodopvang komen?
Wanneer een van beide ouders in een cruciaal beroep werkt is dat zeker mogelijk. Indien de
aantallen het toelaten, kan uw zoon/dochter in de eigen groep aanschuiven. Ik weet welke
ouders in de afgelopen weken gebruik hebben gemaakt van de opvang en u kunt zich per mail
bij mij opgeven. Zijn het meer kinderen dan voorheen, zoeken we naar een passende oplossing.
- Wat moet mijn zoon/dochter doen op de niet schoolse dagen?

Uw kind krijgt (t)huiswerk mee voor de dagen dat ze thuis zijn. Dat zullen voornamelijk
verwerkingsopdrachten van rekenen, spelling en taal zijn. Leesmeters maken is ook erg
belangrijk. Het programma Junior Einstein is verlengd voor alle leerlingen tot 01-08-2020. De
leerkracht kan in dit programma goed meekijken hoe het vordert.
- Mag mijn kind verjaardag vieren?

De leerkracht zal er zeker aandacht aan besteden, maar zingen en traktaties zijn helaas niet
toegestaan.
- Hoe is het met de bewegingsvrijheid op schoolse dagen?

U hoeft geen gymspullen mee te geven. Wij mogen helaas ook nog geen gebruik maken van
gym- en speelzaal. Groep 4 gaat ook niet zwemmen. Uiteraard zijn er voldoende pauzetijden
voor beweging en ontspanning. Ook die tijden en aantallen zijn aangepast aan het aantal
leerlingen die op dat moment aanwezig zijn. Niet iedereen kan/mag gelijktijdig naar buiten.
- Ik mag niet de speelplaats oplopen en nu?

Er mag inderdaad geen enkele ouder/verzorger de school naar binnen lopen of op de
speelplaats komen. Dat hebt u gisteren in de brief kunnen lezen en dat wordt ook in alle media
vermeld. Voor onze school is de volgende afspraak gemaakt; De ouders blijven op het trottoir
en achter de struiken/fietsenstalling tot aan de roze klinkers. De leerlingen van groep 1 t/m 5
lopen via het reguliere poortje de speelplaats op. De deur aan de speelplaatskant is open en de
leerkracht is in de klas aanwezig om de kinderen te ontvangen. De leerlingen van groep 6 t/m 8
lopen via het achterpoortje de speelplaats op en gaan meteen de trap op en naar de klas. Ook
zitten er nog leerlingen van groep 4 boven. U mag als ouder in dezen de keus maken wat u het
prettigste vindt. De kinderen mogen niet op de speelplaats blijven, want er is geen toezicht

aangezien iedere leerkracht in zijn/haar eigen groepslokaal is. De zoemer/toeter gaat om 8.15
uur en dan start de inlooptijd en om 8.30 uur wordt dit herhaald. Deze inlooptijd zorgt ook voor
de spreiding van de aantallen. Dan gaan ook de poorten dicht, want er mogen geen externen
zonder melding bij de conciërge of mij naar binnen komen. Wanneer u een kind in groep 1 heeft
en een in groep 6 dan komen deze kinderen uiteraard via hetzelfde poortje naar binnen.
Kom a.u.b. zo veel als mogelijk te voet of met de fiets.
Samen staan wij sterk in deze moeilijke tijd. Hopelijk kan iedere ouder zich nu even schikken in
deze nieuwe situatie. Laten we er samen iets moois van maken en genieten van de momenten
dat we elkaar zien en op een ander tijdstip mogen omhelzen. Wij verheugen ons in ieder geval
om uw zoon/dochter weer te zien.
Ik heb geprobeerd om alle vragen te beantwoorden. Mocht dit niet zo zijn, dan komt er morgen
nog een volgende mail.
Voor nu wens ik u nog een goede/gezonde voortzetting en tot het "zwaaimoment" van volgende
week. Meer zit er even niet in!
Met positieve groet, Maria.

