Onderwerp: 11 mei weer gedeeltelijk naar school
Brielle, donderdag 7 mei 2020
Beste ouders/ verzorgers & lieve kinderen,
Wij hopen dat jullie allemaal een fijne vakantie achter de rug hebben. Komende maandag gaat de school weer
gedeeltelijk open en wij verheugen ons allemaal om jullie weer te kunnen begroeten.
Via deze brief brengen wij u graag op de hoogte van de afspraken die zijn gemaakt voor de vereiste
aanpassingen die nodig zijn. Hierbij volgen wij de richtlijnen van het RIVM en de protocollen van de PO-raad op.
In goed onderling overleg hebben wij bij het maken van keuzes met het team gekeken wat in deze situatie
haalbaar is. Deze afspraken zijn inmiddels gedeeld met de medezeggenschapsraad (MR).
De leerkrachten zullen de kinderen middels een filmpje laten zien wat er van hen verwacht wordt bij de start
van de school. Op die manier willen wij de kinderen hierbij betrekken. De filmpjes zullen voor maandag
verstuurd worden door de leerkrachten.
Onze leerkrachten zijn uiteraard benieuwd hoe het met de kinderen is gegaan in de afgelopen periode. Door de
maatregelen is het helaas niet mogelijk voor ouders om een praatje met de leerkracht te maken bij het
brengen en halen. Om die reden versturen de leerkrachten een vragenlijst naar ouders zodat zij, indien nodig,
de leerkrachten kunnen informeren.
Wanneer thuisblijven?
Iedereen die gezond is kan naar school komen. Kinderen, ouder(s)/verzorger(s) en onderwijspersoneel blijven
thuis bij: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (tot 38 graden Celsius) of koorts.
Bij 24 uur klachtenvrij, mogen kinderen, ouder(s)/verzorger(s) en onderwijspersoneel weer naar school.
Kinderen (en ouders) blijven ook thuis als iemand anders in huis verkouden is en koorts heeft. Als iedereen 24
uur geen klachten heeft, mag uw kind weer naar school. Wanneer uw kind op school corona gerelateerde
klachten heeft, zullen wij contact met u opnemen om uw kind op te komen ophalen.
Leerkrachten
Binnen onze teams zullen een aantal leerkrachten niet op school voor de groep aanwezig zijn. Wegens fysieke
omstandigheden vallen zij onder de risicogroep. Het is tot nu toe gelukt om deze leerkrachten te vervangen.
Uiteraard zullen zij wel achter de schermen betrokken blijven en het onderwijs vanuit huis aansturen. In groep
1/2 A ME zal juf Danielle niet aanwezig zijn. Juf Hedi vervangt haar. In groep 1/ 2B ME zal juf Jacoline niet
aanwezig zijn. Zij wordt vervangen door juf Milou. In groep 7/8 ME komt meester Fred niet op school. Juf
Mareike (op maandag) en meester Erik (rest van de week) zullen het over nemen. In groep 1/ 2 GS zal juf Lerine
de volledige week voor de groep staan. In groep 4 ME blijft juf Ariëlle thuis. Zij wordt vervangen door juf Iris.
Wij zijn blij met de inzet van onze leerkrachten, zowel op school als vanuit huis! De extra inzet van de
leerkrachten betekent wel dat er bijna geen ruimte meer is voor andere vervangingen. Mocht er een leerkracht
ziek worden, zullen wij uiteraard ons best doen om dit op school op te vangen. Indien dit niet lukt, zal voor
deze groep thuisonderwijs weer worden opgestart.

Brengen en halen
Bij het halen en brengen gelden de volgende afspraken op onze school:
• 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 en/ of afgezette plek en neem daar afscheid van uw kind(eren)
Verdeling ingangen en tijdvakken:
Ingang voor groep 1/ 2 ME, aan de kant van hek schoolplein bij het lokaal van juf Hedi
Groep 1/ 2 B: inloop om 8.10 tot 8.15 uur en uitloop om 13.00 tot 13.05 uur
Groep 1C: inloop om 8.20 tot 8.25 uur en uitloop om 13.10 tot 13.15 uur
Groep 1/ 2A: inloop om 8.30 tot 8.35 uur en uitloop om 13.20 tot 13.25 uur
Juf Britney staat buiten bij de ingang en sluist de kinderen naar binnen. In de hal worden zij opgevangen
door één van de leerkrachten of stagiaires die erop toeziet dat de kinderen het lokaal binnen gaan en
geholpen worden met hun spullen indien nodig.
Ingang groep 6/7 ME, 7/8 ME en 7/8 GS, schuifdeur op het schoolplein
Groep 6/7: inloop om 8.10 tot 8.15 uur en uitloop om 13.00 tot 13.05 uur
Groep 7/8 GS: inloop om 8.15 tot 8.20 uur en uitloop om 13.10 tot 13.15 uur
Groep 7/8 ME: inloop om 8.20 tot 8.25 uur en uitloop om 13.20 tot 13.25 uur
De kinderen komen het plein op via het hek aan de kant van de fietsen en lopen vervolgens achterin langs de
zandbak naar de ingang bij het podium.
Hoofdingang Meester Eeuwout gebouw
Groep 3/4 GS: inloop om 8.10 tot 8.20 uur en uitloop om 13.00 uur tot 13.10 uur
Kinderen voor de noodopvang: inloop 8.20 tot 8.30 uur en uitloop om 13.10 tot 13.20 uur
Hoofingang Geuzenschip gebouw
Groep 3B ME: inloop om 8.10 tot 8.15 uur en uitloop om 13.00 tot 13.05 uur
Groep 4 ME: inloop om 8.15 tot 8.20 uur en uitloop om 13.05 tot 13.10 uur
Groep 3A ME: inloop 8.20 tot 8.25 uur en uitloop om 13.10 tot 13.15 uur
Groep 1/ 2 GS: inloop 8.25 tot 8.30 uur en uitloop 13.15 tot 13.20 uur
Op het schoolplein is een lint gespannen. Kinderen mogen tot die afzetting gebracht worden en worden daar
door de leerkracht opgevangen.
Noodingang Geuzenschip gebouw aan de kant van de kerk
Groep 5/6 GS: inloop 8.10 – 8.20 uur en uitloop om 13.00 – 13.10 uur
Groep 5/6 ME: inloop 8.20 – 8.30 uur en uitloop om 13.10 – 13.20 uur
Het is wellicht overbodig om te vermelden, maar wij vragen u om zich aan deze tijden en afspraken te
houden!
Continurooster
Zoals vorige week aangegeven werken alle scholen met een verkort continurooster, waarbij er alleen een
kleine pauze wordt gehouden. In de middag zijn leerkrachten indien nodig te bereiken op de wijze waarop het
contact voorheen verliep. De kinderen hebben nu de mogelijkheid om hun vragen te bewaren voor de
volgende dag. Indien dit niet lukt en/ of het betreft een dringende kwestie kan er uiteraard contact opgenomen
worden met de leerkracht.
• 08:10 – 08.30 uur: brengen
• 08:30 – 13:00 uur: lestijd
• 13.00 – 13.20 uur: ophalen/BSO/noodopvang
Rond 12 uur is er ruimte om een tussendoortje te eten. De lunchpauze is thuis of bij de buitenschoolse opvang
(BSO).
Wanneer uw kind jarig is, dan is daar natuurlijk aandacht voor in de klas met een feestmoment. De kinderen
mogen in de klas een verpakte traktatie uitdelen die de kinderen thuis kunnen opeten. De kinderen mogen niet
de klassen rond.

Noodopvang
In de afgelopen periode heeft de noodopvang plaats gevonden aan het Gooteplein en werden de kinderen van
de scholen in Brielle gezamenlijk opgevangen. Vanaf maandag 11 mei zal de noodopvang plaats vinden in onze
eigen school, in de gezamenlijke ruimte in het gebouw van de Meester Eeuwoutschool. Tot 13.00 uur worden
hier onderwijsassistenten voor ingezet en na 13.00 uur neemt de BSO het over. Mocht u gebruik moeten
maken van de noodopvang en in aanmerking komen voor (vitale beroepen) moeten de kinderen (opnieuw)
aangemeld worden per mail naar m.pietjouw@sws-vpr.nl. Het aanmelden dient uiterlijk om 17.00 uur de dag
van te voren te gebeuren. Uiteraard mag dit ook in één keer voor meerdere dagen voor de periode tot 1 juni.
Er is op de opvang zeker gelegenheid om het huiswerk te maken. Het is echter geen setting waarin de kinderen
les krijgen, maar opvang met kinderen van verschillende leeftijden bij elkaar.
Hygiënemaatregelen op school
De belangrijkste hygiënemaatregelen die we op dit moment op school kunnen nemen om verspreiding van het
coronavirus te voorkomen zijn:
• 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 handen wassen met zeep voor 30 seconden;
• Hoesten en niezen aan de binnenkant van de elleboog;
• Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze na gebruik direct weg;
• Extra schoonmaak tijdens schooltijd en daarna door het desinfecteren van contactpunten
(deurklinken, leuningen, bureaus en bovenkant stoelen).
Het is belangrijk om deze maatregelen zo goed mogelijk te blijven opvolgen. In de klas zullen we daarom met
kinderen regelmatig aandacht besteden aan bovengenoemde punten. Bespreek deze punten ook thuis met uw
kind(eren).
Externen in de scholen
Nu onze school weer opengaat, krijgen wij vragen of externe partijen weer welkom zijn in de school.
Vooralsnog houden wij vast aan het ingenomen standpunt: geen externen in het schoolgebouw of op het
schoolplein, behalve leerlingen, onderwijspersoneel, stagiaires en schoolmaatschappelijk werk.
Melding maken bij de schoolleiding
Mocht er onverhoopt een besmetting bij uw kind worden geconstateerd, dan vragen we u om hiervan direct
melding te doen bij de directie ( c.stenneken@primovpr.nl en m.pietjouw@sws-vpr.nl )
Informatie en vragen
We hebben er alle vertrouwen in dat we samen met u en de leerlingen het onderwijs thuis en in de klas weer
zo goed mogelijk kunnen oppakken. We kijken echt uit naar deze nieuwe start! Mocht u meer informatie willen
over de richtlijnen van het RIVM en de protocollen van de PO-raad, dan kunt u daarvoor terecht op hun
websites. Voor andere vragen kunt u uiteraard bij de directie terecht. Zodra er meer duidelijk is over de
periode na 1 juni, zullen we u daarover informeren.

Met vriendelijke groet,
Directie & Teams van de Meester Eeuwout & het Geuzenschip

