Onderwerp: 8 juni weer volledig open
Brielle, 3 juni 2020
Beste ouder(s) en verzorger(s),
Alle kinderen weer naar school
Zoals u in de nieuwsbrief van afgelopen vrijdag ook heeft kunnen lezen gaan alle kinderen vanaf 8 juni weer
volledig naar school, waarmee de noodopvang voor ouders in vitale beroepen vervalt. Ook de kinderopvang en
BSO gaan weer volledig open voor kinderen die daar normaal gesproken gebruik van maken. Alle materialen
van school die tijdelijk thuis gebruikt zijn, willen we dan graag weer terug op school hebben.
Lesrooster
Na uitgebreid overleg met ons team en instemming van de medezeggenschapsraden van beide scholen is er
besloten om tot de zomervakantie te werken met aangepaste schooltijden. Gisteravond heeft de gezamenlijke
MR hiermee ingestemd. Ongelukkigerwijs is dit al eerder door Humankind gecommuniceerd naar ouders met
een BSO contract, waardoor het beeld is ontstaan dat school dit plan zonder de instemming van de MR kan
uitvoeren. Dit is niet het geval. Na instemming van de MR’s kan zo een dergelijke verandering aan de
schooltijden pas worden doorgevoerd en gecommuniceerd.
De kinderen zullen dus iedere dag naar school gaan van 8.30 – 14.00 uur. We kunnen op dit moment geen
invulling geven aan de tussenschoolse opvang met ouders in de school gezien de hygiënemaatregelen, het
hoge aantal kinderen op de TSO en het daarbij zoveel mogelijk minimaliseren van de verkeersstromen. Om die
redenen hebben we gekozen voor een kortere middagpauze waarbij de kinderen in de klas met de leerkracht
lunchen en vervolgens een kwartier buiten pauze zullen hebben onder toeziend oog van ambulante collega’s.
De leerkrachten van de onderbouw passen dit rooster aan om de kleuters voldoende tijd te geven om te eten
en buiten te spelen. De schooltijden zien er iedere dag als volgt uit:




08:10 – 08.30 uur: inloop volgens het schema zoals de voorgaande weken.
08:30 – 14.00 uur: de kinderen zijn op school.
14.00 – 14.20 uur: uitloop volgens het schema zoals de voorgaande weken.

Om 14.00 uur verlaten de kinderen gefaseerd de school net als de voorgaande weken. Kinderen die normaal
gesproken naar de BSO gaan, kunnen vanaf 14.00 uur bij de BSO terecht. Deze ouders zijn reeds geïnformeerd.
Mocht het een probleem zijn om uw kind om 14.00 uur op te vangen, dan kunt u dit via de mail doorgeven aan
de directie (m.pietjouw@sws-vpr.nl). Wij zullen zorgen voor een overbrugging tot 15.15 uur indien
noodzakelijk.
Gymlessen
Vanaf volgende week zullen de gymlessen weer opgestart worden. Deze lessen zullen anders georganiseerd
worden. Op dit moment zijn wij nog bezig met de uitwerking hiervan en zal de invulling van de lessen er per
leeftijdscategorie anders uitzien. Aan het eind van de week zullen wij de informatie gericht per klas delen via
Klasbord (Geuzenschip) en MijnSchoolinfo (Meester Eeuwout).

Brengen en halen
Voor de veiligheid blijven de afspraken rondom het brengen en het halen van kracht:
 Houd bij het brengen en halen 1,5 meter afstand.
 Kom per gezin met 1 ouder (dit minimaliseert het aantal bewegingen).
 Blijf buiten het hek/ plein en neem daar afscheid van uw kind(eren).
 Houd de tijden voor de in- en uitloop aan zoals door de school voorgeschreven.
Externen in de scholen
Ten aanzien van externen in de school biedt het vervolgprotocol meer ruimte dan voorheen. Hierdoor kunnen
vaste contactpersonen (schoolbegeleider van samenwerkingsverband Kindkracht, de vaste logopediste of
bestuurders) van de school weer toegang krijgen met inachtneming van de RIVM richtlijnen.
Wanneer thuisblijven
Voor iedereen die ziekte- of verkoudheidsverschijnselen heeft geldt nog steeds: blijf thuis. Dat geldt bij
neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging tot 38 °C en koorts. Leerlingen blijven ook
thuis als een gezinslid verkouden is en koorts heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag uw kind weer
naar school. Iedereen kan zich rechtstreeks laten testen bij de GGD. Gelet op de privacy zullen we niet om
testuitslagen vragen.
Hygiënemaatregelen op school
Net zoals in de afgelopen weken blijven we er met elkaar voor zorgen dat de algemene hygiënevoorschriften
van het RIVM zoveel mogelijk op school worden nageleefd.
 Personeelsleden moeten onderling de afstand van 1,5 meter in acht nemen.
 Waar het kan, houden leerlingen en leerkracht ook 1,5 meter afstand.
 Regelmatig handenwassen met water en zeep: begin schooluren, voor de pauze, na de pauze, na
toiletgang.
 Gebruik van papieren handdoekjes.
 Hoesten en niezen aan de binnenkant van de ellenboog.
 Extra schoonmaak tijdens schooltijd en daarna door het desinfecteren van contactpunten
(deurklinken, leuningen, bureaus en bovenkant stoelen).
Tot slot
In alle maatregelen en keuzes die we nemen volgen we de richtlijnen van de overheid en het RIVM. De PORaad, de landelijke organisatie die alle basisscholen vertegenwoordigt, maakt van die richtlijnen een
vervolgprotocol. Binnen deze regels proberen we het als school werkbaar en veilig in te richten voor kinderen,
medewerkers en ouders. Dat is soms een hele puzzel. We zijn blij met het goede onderlinge overleg met de
medezeggenschapsraden en alle medewerking en begrip die we tot nu toe van u hebben mogen ervaren. Voor
vragen en opmerkingen kunt u vanzelfsprekend contact opnemen met de directie (m.pietjouw@sws-vpr.nl
en/of c.stenneken@primovpr.nl).
Hartelijke groeten,
Directie en team van Meester Eeuwoutschool & Geuzenschip

