Weer naar school? Hoe doen we dit?
Beste ouder / verzorger,
Afgelopen maandag heeft u de informatie over de herstart van ons IKC op 11 mei ontvangen. Om het
hervatten van het onderwijs in goede banen te leiden hebben wij toen een aantal afspraken en maatregelen
geformuleerd en met u gedeeld. We realiseren ons dat het veel informatie is. We willen u toch vriendelijk
verzoeken deze informatie goed tot u te nemen en dit met uw kinderen te delen. We hebben elkaar hard
nodig om alles goed te laten verlopen.
Enkele zaken die pas de afgelopen dagen duidelijk zijn geworden willen we ook nu weer met u delen.
Daarnaast zetten we de belangrijkste afspraken nog even op een rijtje.

#Alleensamenkunnenweditdoen!
Plein
Bij aanvang van de school is het plein alleen toegankelijk voor leerlingen, medewerkers en de ouders van
de groepen 0/1/2, de peuters en het kinderdagverblijf. Slechts één van de ouders is welkom.
Er zijn aangepaste schooltijden. We willen iedereen vragen stipt op tijd te komen, bij zowel het brengen
als het halen van de kinderen. Denk er te allen tijde aan de 1,5 m maatregel in acht te nemen op het
plein, maar ook bij de poort!
Hier vindt u een filmpje hoe we het gaan doen: Weer naar school! Dat doen we zo!
De schooltijden:
Groep 0/1/2 08.30 - 13.30 uur
Groep 3
08.30 - 13.30 uur
Groep 4
08.45 - 13.45 uur
Groep 5
09.00 - 14.00 uur
Groep 6
08.30 - 13.30 uur
Groep 7
08.45 - 13.45 uur
Groep 8
09.00 - 14.00 uur
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Gebouw & hygiëne
Ons gebouw is alleen toegankelijk voor leerlingen en medewerkers.
Bereikbaarheid
Omdat u als ouders even geen toegang hebt tot ons schoolgebouw willen we u vragen contact op te
nemen via de mail met de juf of meester.
Meeneemdag
De komende weken zal er geen meeneemdag zijn. Wilt u vooral de kleuters en de kinderen van groep 3
en 4 hierop voorbereiden.
Gangen
We maken zo min mogelijk gebruik van de gangen. De trapleuning wordt meerdere keren per dag
schoongemaakt.
Toiletten
Het toiletgebruik blijft zoals het al met de kinderen is afgesproken. Na toiletbezoek moeten de handen
goed worden gewassen met water en zeep. De handen worden gedroogd met papieren handdoekjes.
Schoonmaak
De school wordt volgens rooster, afspraken en richtlijnen van het RIVM dagelijks schoongemaakt. Op
deze wijze is de school schoon als de volgende groep de dag erop weer start.
Deuren
De deuren in de school worden zoveel mogelijk open gelaten, zodat we zo min mogelijk de klinken
hoeven vast te pakken.
Posters
In de school zijn posters opgehangen over het handen wassen. In de bijlage sturen wij deze poster mee.
Trakteren
Trakteren is niet toegestaan.
In de klassen zijn ontsmettingsmiddelen (handgel, ontsmettingsspray en -doekjes) aanwezig.
Materialen die door meerdere kinderen worden gebruikt (bijv chromebooks, I-pads, spelmateriaal) worden
regelmatig ontsmet.

2

Schoolspullen
Kinderen gebruiken op school alleen hun eigen spullen. Er mogen dus onderling geen spullen worden
geleend. ALLE schoolspullen die de kinderen aan het begin van de thuiswerkperiode mee naar huis
hebben genomen nemen de kinderen hun EERSTE schooldag weer mee naar school.
De chromebooks blijven de komende 3 weken nog thuis. Deze hebben de kinderen nodig om de
verwerking te maken nadat zij op school zijn geweest.
Het thuisonderwijs beperkt zich dus tot werk, dat het kind op de schooldag meekrijgt om de dag erna thuis
te verwerken. De instructie krijgt het kind op school, zodat ook de ouders minder begeleiding hoeven te
geven. Het kind neemt alleen een schriftje mee naar huis waarin tijdens de instructie aantekeningen in
worden gemaakt. De leerkracht deelt het huiswerk in Google Classroom.
Het is vanaf maandag 11 mei voor de kinderen niet meer mogelijk om onder schooltijd vragen te stellen
aan de leerkracht, want die staat op dat moment voor de andere helft van de groep. Vragen worden zo
mogelijk bewaard tot de volgende lesdag.
Groep B
Voor de kinderen die in groep B zitten wordt voor groep 4 t/m 8 voor maandag 11 mei werk klaargezet in
Google Classroom. Dit is dus geen vrije dag!
weeknr.

maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag/
wisseldag

20

groep A

groep B

groep A

groep B

groep A

21

groep A

groep B

groep A

Hemelvaart

Hemelvaart

22

groep A

groep B

groep A

groep B

groep B

23

Pinksteren

groep B

groep A

groep B

groep A

Jassen en tassen
De kinderen nemen hun jas en tas mee in de klas en hangen deze op hun stoel.

Gym en zwemmen
We gaan vooralsnog niet gymmen in de gymzaal. Wel zullen we zorgen voor momenten van beweging
tijdens de lessen en het buitenspelen. In het rooster staat elke dag 2 x een kwartier bewegen ingepland.
Dit kan buitenspelen zijn of gestuurd spel op het plein. Daarnaast zullen er in de klas ter afwisseling
energizers met de kinderen worden gedaan.
Het is ook nog niet duidelijk wanneer de zwemlessen van groep 4 mogen starten. Dus ook deze lessen
zullen de komende weken nog niet starten.
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Continurooster
Vanuit de richtlijnen mogen voor de overblijf geen vrijwilligers en/of ouders worden ingezet. Hierbij speelt
ook mee dat we moeten zorgen voor zo min mogelijk verplaatsingen van mensen en voor zo min mogelijk
wisseling van begeleidende volwassenen. Door het continurooster eten de kinderen hun lunch dus op
school. Zij eten daarbij in hun eigen klas met hun eigen leerkracht. Wij willen u dus vragen om naast het
vertrouwde 10-uurtje ook te zorgen voor brood en drinken. Voor deze pauzehap geldt dat er donderdag en
vrijdag fruit gegeten wordt. Rondom de lunch is er per groep ook weer buitenspeeltijd.
Wat in de trommel
● Geef uw kind brood in een trommeltje mee. Geef niet meer mee dan dat uw kind thuis eet.
● Geef uw kind een beker drinken mee.
● Als uw kind fruit wil eten, graag dit gesneden in stukjes meegeven in een bakje.
● In de trommel geen snoep, bewaar dit lekker voor thuis.

Activiteiten
Bepaalde geplande activiteiten, zoals sportdag, schoolkamp, etc gaan niet door. Voor activiteiten in het
kader van “afscheid groep 8” kijken we of er alternatieven mogelijk zijn. Ook voor de overige activiteiten
zijn we gebonden aan de richtlijnen van kabinet en RIVM en daarover kunnen we nu nog geen uitsluitsel
geven.

Noodopvang
De noodopvang is uitsluitend bedoeld voor kinderen van ouders in vitale beroepen of kwetsbare kinderen
én als alternatieve opvang niet aanwezig is, Dit betekent dat scholen gedurende schooltijd (08.30 – 14.00
uur) verantwoordelijk zijn voor de opvang van kinderen van vier jaar en ouder die tot deze groepen
behoren voor de dagen dat zij niet naar school kunnen. Wij verzoeken u dringend alleen van de
noodopvang gebruik te maken, als opvang op geen enkele andere manier mogelijk is. Voor en na school
kunnen deze kinderen net zoals nu bij de kinderopvang van Kibeo terecht.
Indien het echt noodzakelijk is, kunt u uw zoon/dochter aanmelden voor de noodopvang. U kunt dit
kenbaar maken, met onderbouwing, via E-mail naar juf Corina.
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Tevredenheidsmeting ouders
Enige tijd geleden(13-03-2020)heeft u een uitnodiging ontvangen voor het invullen van de
tevredenheidsmeting. Door de hectiek rondom de Corona Crisis is dit wellicht aan uw aandacht ontsnapt.
We brengen deze meting daarom nogmaals onder de aandacht en we willen degenen vragen die de
meting nog niet hebben ingevuld, dit alsnog te doen.
In de Kwaliteitsnota van de Stichting Prisma geven we aan dat we veel waarde hechten aan het verhogen
van de kwaliteit op onze school.
In onze missie is dat als volgt geformuleerd:
"We willen goed onderwijs,
een plezierige leertijd voor de kinderen,
goede collegiale werksfeer.
Kortom,
wij gaan voor kwaliteit."
Een onderdeel van onze kwaliteitsmeting is het meten van de tevredenheid van de ouders.
Tweejaarlijks wordt aan alle ouders gevraagd om de Tevredenheidsmeter in te vullen. De resultaten van
deze enquête worden daarna gebruikt in een verbeterproject.
Wat is het?
De Tevredenheidsmeter is een vragenlijst over De Horizon die u online thuis kunt invullen.
Hoe werkt het?
Tot 21 mei heeft u de mogelijkheid om de Tevredenheidsmeter in te vullen.
U gaat naar de Tevredenheidsmeter Horizon
U logt in met het wachtwoord 10horizon (=tien horizon)
Uw antwoorden blijven anoniem.

Tot slot
We hebben geprobeerd zo volledig en duidelijk mogelijk te zijn. Mocht u toch zaken missen of niet begrijpen,
dan kunt u contact opnemen met de leerkracht van uw zoon/dochter of de directie.
Wij kijken ernaar uit de leerlingen weer te verwelkomen op De Horizon.
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