Aan alle leerlingen, ouders, medewerkers van Kbs de Griffioen
Prinsenbeek, 24 april 2020

Beste leerlingen, ouder(s)/verzorger(s) en medewerkers
Dinsdag is besloten dat vanaf 11 mei de basisscholen weer gedeeltelijk open zijn en
starten met de lessen op school. Daarbij worden nog een aantal regels gehanteerd, welke
verder in de brief uitgelegd worden.
Als eerst gelden de eerder genomen maatregelen voor wie de school wel of niet mag
bezoeken nog steeds. Mocht je Corona gerelateerde klachten hebben als hoesten,
verkoudheid, niezen, keelpijn, moeilijk ademen en/of koorts (vanaf 38 graden), dan
blijven medewerkers en leerlingen thuis. Mocht jezelf of een gezinslid besmet zijn met het
Coronavirus, dan dient een medewerker of leerling ook thuis te blijven. Je mag pas weer
naar buiten (en dus ook naar school) wanneer je 24 uur geen klachten meer hebt.
Alle leerlingen worden verdeeld in twee groepen, een A en een B groep, op alfabetische
volgorde van achternaam. Van deze verdeling wordt op vraag van ouders niet afgeweken!
Mocht door deze verdeling de groepsgrootte bij een groep niet evenredig zijn, dan kan de
leerkracht van bovenstaande afwijken door kinderen die geen broertjes of zusjes hebben
op de Griffioen te vragen bij de andere groep aan te sluiten. U krijgt daar een apart
bericht van vanuit de groepsleerkracht.
Groep A zijn de leerlingen waarvan de achternaam begint met de letters A t/m K.
Groep B zijn de leerlingen waarvan de achternaam begint met de letters L t/m Z.
I.v.m. de richtlijnen die afgelopen dinsdag zijn medegedeeld, is het voor Kober niet
mogelijk om de tussenschoolse opvang te bezetten. Er mag niet gewerkt worden met
vrijwilligers/ouders. In overleg met het team, MR en OR kiezen we er de komende periode,
zolang deze maatregelen gelden, tijdelijk over te gaan op een continurooster. Dat
betekent dat uw zoon/dochter op de dag dat hij/zij naar school komt tussen de middag op
school eet met de eigen leerkracht. Kinderen moeten dus op de dagen dat zij naar school
komen een lunchpakketje meenemen. Aan het overblijven zijn, zolang het continurooster
gehanteerd wordt, geen kosten verbonden. In onderstaande tabel leest u wat de
schooltijden zijn en wanneer uw zoon/dochter op school verwacht wordt.
Maandag
8.45 uur –
14.30 uur

A

Dinsdag
8.45 uur –
14.30 uur

B

Woensdag

A/B *

8.45 uur –
12.00 uur

Donderdag
8.45 uur –
14.30 uur

A

Vrijdag

B

8.45 uur –
14.30 uur

* = voor woensdag geldt: de groepen A en B komen om de week. De ene week A, de
andere week B. Woensdag 13 mei start groep A! Elke dinsdag zal ik een mail versturen
welke groep woensdag op school aanwezig dient te zijn.
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Tijdens de eerste dagen worden de kinderen alleen in de groep begeleid en niet buiten de
groep. Ondersteuning voor kinderen vanuit Cassandra (Ondersteboven), Kelly en Anita
(Bouw en RT) start later op.
Ouder(s)/verzorger(s) zijn de komende periode niet welkom in het schoolgebouw of op het
schoolplein. Kinderen van de lagere groepen zullen door de leerkracht op het plein
opgehaald/ontvangen worden in een eigen vak en bij het uitgaan van de school daar ook
weer aan ouders overgedragen worden. Oudergesprekken vinden digitaal met Meet /
Hangouts plaats.
Het is de bedoeling dat de kinderen door 1 ouder/verzorger naar school gebracht worden,
door alleen papa, alleen mama, alleen opa, alleen opa, maar zeker niet door meerdere
personen. Bij het brengen en halen van de kinderen moeten volwassenen nog steeds 1,5
meter afstand houden van elkaar. Het is, gezien de aantallen, noodzakelijk alleen te
komen i.v.m. deze tussenruimte en trottoirs aan beide zijden van de straat te gebruiken.
Wij rekenen op uw begrip en samenwerking!
De jaargroepen worden tevens zoveel mogelijk verdeeld over een eigen ingang.
•

Groep 1-2B (meneer Geert) en groep 1-2E (juf Angela/juf Annemarie) worden op
de grasveldjes (voor de aula en personeelskamer) aan de Schoolstraatzijde door
ons opgevangen. Ouders kunnen de kinderen aan het eind van de dag daar ook
weer ophalen. Aan ouders vragen we om op het trottoir te blijven.

•

De kinderen van de andere groepen 1-2 worden op het schoolplein aan de
Tournooiveldzijde door ons opgevangen. Ouders kunnen de kinderen aan het eind
van de dag daar ook weer ophalen. De leerkrachten staan op een vaste plek op het
schoolplein om de kinderen te ontvangen. Zo weet u waar u kunt gaan staan de
komende periode. Gebruik het trottoir aan beide zijden van de straat.

•

De kinderen van de groepen 3 worden op het schoolplein aan de Tournooiveldzijde
opgevangen voor de eigen ingang (aan de kop van de gang). Ook daar zullen de
leerkrachten 3 vaste rijen maken bij de ingang plein hoek Tournooiveld –
Molenstraat. Gebruik het trottoir aan beide zijden van de straat.

•

De kinderen van groep 4 worden opgevangen op het grasveldje voor de eigen klas.
Aan ouders het verzoek op het trottoir achter de heg aan de Schoolstraat te blijven
staan.

•

De kinderen van groep 5 worden opgevangen op het schoolplein bij het Griffioentje
aan de Tournooiveldzijde in drie vaste rijen. Aan ouders het verzoek om op het
trottoir aan de Tournooiveldzijde achter de heg te blijven.

•

Voor de groepen 6, 7 en 8 geldt het volgende: voor deze groepen gaan we met
een inloop werken. Tussen 8.30 uur en 8.45 uur kunnen zij direct naar de klas
gaan. Zij mogen niet op het schoolplein of fietsenstalling blijven staan. Groep 6A
gebruikt de ingang tegenover de deur van de klas, groep 6B en 6C gebruiken de
ingang tegenover de deur van groep 6B. Groep 7 en 8 gebruiken de ingang die zij
altijd gebruiken.
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Chromebooks
Aan alle ouders van kinderen die een Chromebook met oplader geleend hebben van school
de vraag deze maandag 11 mei vanaf 9.00 uur in te leveren bij de ingang aan de
Schoolstraat. Houdt u daarbij 1,5 meter afstand in acht! Een medewerker zal het
Chromebook bij de voordeur in ontvangst nemen.
Noodopvang
Ook de komende periode kunnen ouders die in een cruciaal beroep werken gebruik maken
van noodopvang. Noodopvang wordt georganiseerd in het tijdvak van 7 uur ’s ochtends tot
max. 19.00 uur ‘s avonds. Er verandert wel iets: kinderen die gebruik maken van de
noodopvang zijn onder schooltijd op school in de eigen klas, voor- en na schooltijd worden
de kinderen opgevangen door Kober. Dit heeft invloed op de aanmelding voor de
noodopvang vanaf 11 mei.
Wat onder cruciale/vitale beroepen wordt verstaan kunt u vinden op
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-beroepsgroepen
Hoe wordt deze opvang geregeld?
Wanneer u in een cruciaal beroep werkt en gebruik wenst te maken van de noodopvang
vragen we u de bijlage bij deze brief in te vullen en z.s.m. te mailen naar:
Defrie Tempelaars kbsdegriffioen_info@inos.nl en naar Alexander Geraedts
ageraedts@kober.nl. Nogmaals, het betreft hier noodopvang. Met betrekking tot de
reguliere kinderopvang, welke ook opent op 11 mei, kunt u rechtstreeks contact opnemen
met Kober. Voor vragen betreffende de noodopvang kunt u contact opnemen met
Alexander Geraedts op bovenstaand mailadres en telefoonnummer 06-23789643 of Defrie
Tempelaars op bovenstaand mailadres en telefoonnummer 06-21557177.

Vrije juniweek/Pinksterweek wordt lesweek
In de week van Tweede Pinksterdag staat een vrije week voor de kinderen gepland.
Omdat we de kinderen weer de nodige structuur en regelmaat willen brengen, hebben we
in overleg met team, MR en OR besloten deze week geen vrije week te laten zijn, maar
een gewone lesweek. We kiezen hiervoor in het kader van de regelmaat en onderwijsTIJD.
Het argument heeft nadrukkelijk niets van doen met onderwijsACHTERSTANDEN waar
door sommige over gesproken wordt. De afgelopen weken hebben we niet stil gezeten,
kinderen hebben de nodige basisinstructie gehad en zijn gevolgd in het onderwijsproces.
De regelmaat en tijd gunnen we de kinderen.
Wij respecteren het wanneer ouders voor deze week reeds een vakantie geboekt hebben
die door kan gaan en zullen daarbij bij afwezigheid van de kinderen niet handhavend
optreden in het kader van de leerplicht.
Naast bovenstaande nog een aantal aanvullende mededelingen:
•

Alle leerkrachten zijn de komende twee weken i.v.m. de meivakantie niet
bereikbaar. Voor dringende vragen kunt u contact opnemen, bij voorkeur per mail,
met Defrie Tempelaars (directeur).

•

Traktaties bij verjaardagen van kinderen mogen alleen uitgedeeld worden wanneer
zij in plastic verpakt zijn en dicht mee naar huis genomen kunnen worden.

•

De sportdag 15 mei gaat definitief niet door.
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•

Inos heeft in overleg besloten dat het schoolkamp dit schooljaar niet kan doorgaan
in de huidige vorm. Voor de leerlingen van groep 8 zoeken we nog naar een
creatieve oplossing, ook afhankelijk van de maatregelen die 21 mei
gecommuniceerd gaan worden.

•

Alle schoolreizen gaan dit schooljaar ook niet door.

•

Voor wat betreft de musical is het in de huidige richtlijnen niet toegestaan om
avonden te organiseren waarbij ouders aanwezig zijn. Het meest voor de hand
liggende alternatief is om de musical via live-stream thuis te laten volgen. Met
deze organisatie zijn we druk doende.

•

Alle gesprekken met ouders gaan in principe gewoon door, maar dienen telefonisch
of via de digitale mogelijkheden van afstandsonderwijs gevoerd te worden. Dit
geldt ook voor leerkracht-ouder-leerling gesprekken. Door de leerkrachten wordt u
t.z.t. daarover geïnformeerd.

•

Alle maatregelen betreffende een goede hygiëne worden als vanzelfsprekend
voortgezet. Er zijn een aantal aanvullende maatregelen genomen, waaronder een
extra schoonmaakronde op de dag, waarbij toiletten, deurklinken, etc extra
schoongemaakt worden. Ook worden alle klassen voorzien van voldoende zeep,
desinfecterende gels, sprays, papieren handdoekjes. Ook zal er wederom aandacht
besteed worden aan het wassen van de handen en niezen in de elleboog.

Daarnaast willen u allen ontzettend bedanken voor de inzet en samenwerking de afgelopen
weken. Ook voor u is het niet makkelijk geweest, dat begrijpen wij als geen ander! We
wensen u natuurlijk ook een hele fijne meivakantie!
Tijd voor ontspanning, relaxen, even een rustmoment!
Vriendelijke groet,
Defrie Tempelaars
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