Beste ouder(s) /verzorger(s),
Hieronder vindt u het plan betreft de heropening van ’t Klokhuis vanaf maandag 11 mei. Dit plan
hanteren we tot aan Hemelvaart. Mocht het beduidend langer gaan duren, kan het zijn dat er na deze
periode aanpassingen komen. Uiteraard krijgt u hierover dan een bericht.
We vragen u dit aandachtig door te lezen en bij onduidelijkheden contact op te nemen met de directie
of de leerkracht van uw kind.
We hebben gekozen om 4 gelijke dagen naar school te gaan en de groepen middels achternaam in te
delen in twee ongeveer gelijke groepen.
Argumenten hiervoor zijn:
•
•
•

Kinderen uit 1 gezin op dezelfde dagen naar school
Alle kinderen krijgen zo evenveel onderwijs (2 dagen per week naar school)
Iedere week dezelfde dagen; dit is handig i.v.m. opvang of (thuis)werkdagen van ouders

Groep A
Maandag
8.30 – 14.30 uur

Groep B

leerlingen met achternaam a t/m k
(voor groep 1/2a van Marjolein en groep 5
van Brigit geldt a t/m l)

Dinsdag
8.30 – 14.30 uur

Woensdag

Donderdag
8.30 – 14.30 uur

leerlingen met achternaam l t/m z
(voor groep 1/2a van Marjolein en groep 5 van
Brigit geldt m t/m z)
Op woensdag werken de leerlingen aan extra werk dat op maandag of dinsdag mee is gegeven.
De leerkrachten zijn deze dag beschikbaar via de chat om vragen te beantwoorden.

leerlingen met achternaam a t/m k
(voor groep 1/2a van Marjolein en groep 5
van Brigit geldt a t/m l)

Vrijdag
8.30 – 14.30 uur
Let op
gewijzigde
eindtijd!

leerlingen met achternaam l t/m z
(voor groep 1/2a van Marjolein en groep 5 van
Brigit geldt m t/m z)

De pauzes hebben we verdeeld in 4 tijden zodat er ongeveer 30 leerlingen per keer buiten zijn. Ons
schoolplein is groot genoeg om per groep voldoende uit elkaar te kunnen spelen (de leerlingen van
groep 1/2 blijven, zoals gewoonlijk, na de pauze langer buiten)

Pauze

9.45-10.00 uur
10.00-10.15 uur
10.15-10.30 uur
10.30-10.45 uur

Groep 5, 5/6
Groep 6, 7/8
Groep 2/3, 3 en 4
Groepen 1/2

11.45-12.00 uur
12.00-12.15 uur
12.15-12.30 uur
12.30-12.45 uur

Groep 5, 5/6
Groep 6, 7/8
Groep 2/3, 3 en 4
Groepen 1/2

VSO

7.30-8.30 uur

BSO

14.30 – 18.30 uur

Voor kinderen waarvan ouders een contract
hebben.
Voor kinderen die deze dag naar school zijn
geweest en waarvan ouders een contract
hebben.

Algemeen:
•

•
•

De leerlingen krijgen 2 dagen les op school, de andere dagen werken ze thuis aan hun
schoolwerk. Op woensdag zijn de leerkrachten beschikbaar om vragen te beantwoorden via
de chat.
Bovenstaand rooster geldt totdat andere maatregelen getroffen worden. Mocht het
beduidend langer gaan duren, kunnen er eventueel aanpassingen komen.
Wanneer de leerkracht van de groep ziek mocht zijn, dan geldt ons vervangingsprotocol
“ziekte en kort verzuim”. Dit is te vinden op de website.

Brengen:
•
•
•
•
•
•

1 volwassene mag het kind komen ophalen/brengen
1,5 meter afstand van andere volwassenen
Ouders mogen niet op het schoolplein komen maar zetten hun kind af bij de poort
de leerlingen gaan vanaf 8.15 uur zelfstandig naar binnen, zonder ouder: groep 1 t/m 4 via de
hoofdingang, groep 5 t/m 8 via de zij-ingang (eigenlijk zoals altijd)
Ouders mogen het schoolgebouw niet inkomen mits dit is afgestemd met een medewerker
Kom als het enigszins mogelijk is te voet naar school. Zo voorkomen we contact tussen
kinderen buiten de eigen groep

Halen:
•
•
•
•

Bij het ophalen van kinderen geldt in principe hetzelfde:
Houd 1,5 meter afstand van andere volwassenen
Alleen ouders van groep 1 t/m 3 mogen om 14.30 uur op het schoolplein komen om hun kind
op te komen halen. Spreek met uw kind van tevoren een plek af waar je gaat staan
Geen ouders de school in mits het is afgesproken

Andere maatregelen:
Noodopvang:

•
•
•
•
•

•

Opvang (voor ouders met vitale beroepen of kwetsbare kinderen) in de speelzaal (onder
schooltijd 8.30-14.30 uur) door onderwijsondersteunend personeel
Aanmelden voor noodopvang onder schooltijd (min. 24 uur van te voren) telefonisch
aanmelden 040-2862964 bij directie (Wilma Vos en Bregje Okkerse)
Noodopvang buiten schooltijd en op woensdag aanvragen via de mail: wilma.vos@eenbes.nl
en bregje.okkerse@eenbes.nl
Noodopvang is gesloten tijdens Hemelvaart (21 mei en 22 mei), Pinksteren (1 juni) en de
studiedag van 2 juni.
Uiteraard geldt voor de noodopvang nog steeds de regel: kijk eerst zelf goed of u dit
(onderling) kunt regelen. De noodopvang blijft voor cruciale beroepen. Zeker nu de
leerkrachten weer voor de groep staan, wordt het voor ons nog moeilijker om dit in te
vullen.
Kinderen van de noodopvang sluiten aan bij de pauze van de eigen groep.

Veiligheid:
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

We willen extra benadrukken dat de 1,5 meter afstand geldt voor volwassenen en dat wordt
ook door de teamleden aangehouden. We verwachten dat u, als ouder, zich hier ook aan
houdt.
Kinderen onderling hoeven zich niet aan de 1,5 meter te houden.
Indien mogelijk bewaart het personeel ook 1,5 meter afstand van kinderen
Medewerkers die niet nodig zijn voor het verzorgen van 50%-onderwijs werken, zoveel als
mogelijk, thuis.
Alertheid dat we de kinderen ook direct na schooltijd naar buiten sturen. Zodat de ouder
direct het kind mee naar huis kan nemen.
Ouders mogen niet in de school komen mits dit is afgestemd met een medewerker.
Ouders kunnen telefonisch contact opnemen met school
Medewerkers zijn bereikbaar per e-mail of schoolapp
Fysieke bijeenkomsten van medewerkers worden vermeden. Bijeenkomsten en overleggen
van meer dan 3 personen vinden in de periode van gedeeltelijke openstelling digitaal plaats.
Indien een fysieke bijeenkomst of overleg met 3 of minder personen niet te vermijden is,
wordt minimaal anderhalve meter afstand aangehouden.
Wij houden als school nog steeds de richtlijnen van het RIVM aan. Dat betekent dat bij
verkoudheidsklachten, koorts, hoesten of loopneus uw kind niet naar school mag
Wanneer er iemand binnen het gezin verkoudheidsklachten en koorts (38 graden of hoger)
en/of benauwdheid heeft, blijft het hele gezin thuis totdat de klachten 24 uur weg zijn.

Schoonmaak & Hygiëne maatregelen:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alle medewerkers moeten hun handen wassen met water en vloeibare zeep of
reinigingsalcohol gebruiken als:
o ze het gebouw binnenkomen (ook bv. na een pauze buiten)
o ze naar een andere ruimte gaan om daar te werken
o ze bij voeding of drinken van kinderen helpen
o ze een kind in nabijheid geholpen hebben.
o ze zelf een lunch gaan gebruiken of gebruikt hebben.
Handgrepen, drukknoppen, kranen, leuningen, pc-toetsenborden, werktafels etc. worden
vaak gereinigd.
Werkplek reinigen medewerkers dagelijks zelf.
Er worden zoveel mogelijk wegwerpmaterialen zoals washandjes, handdoeken, papieren
zakdoeken etc. gebruikt.
Er wordt géén speelgoed en knuffels van of naar huis meegenomen.
Gebruikte stoffen doeken worden dagelijks op 90 graden gewassen.
Toiletten voor volwassenen worden twee keer per dag schoongemaakt, inclusief alle
aanraakpunten.
Toiletten van de kinderen worden twee keer per dag schoongemaakt en er worden papieren
handdoekjes gebruikt
Klinken en andere aanraakpunten worden zoveel mogelijk gereinigd. Als het mogelijk is
blijven alle klas- en gangdeuren gewoon open staan.
Alle klassen worden dagelijks schoongemaakt
Er staat een ontsmettingsmiddel bij het kopieerapparaat
In alle klassen komen handpompjes met desinfecterende gel te staan

Specifiek ‘t Klokhuis:
•
•
•
•
•

•
•
•

Laptops van school kunnen thuisblijven i.v.m. het uitvoeren van opdrachten thuis.
Op school worden de instructies verzorgd en een klein stukje inoefening. De verwerking
maken de kinderen thuis.
De eerste weken concentreren we op sociaal-emotioneel welbevinden van de kinderen en de
basisvakken (rekenen, taal, spelling, technisch- en begrijpend lezen)
Tassen gaan mee de klas in.
Afname CITO Eind (mei/juni) worden verschoven naar begin schooljaar 2020.
We denken nog na over een leuk en aangepast afscheid van groep 8.
De plusklas start op 18 mei.
Alle boeken en werkschriften kunnen op maandag 11 mei weer meegenomen worden naar
school.

