Aan alle leerlingen, ouders, medewerkers van Kbs de Griffioen

Prinsenbeek, 4 juni 2020
Beste leerlingen, ouder(s)/verzorger(s) en medewerkers
Vanaf 8 juni worden de lessen weer verzorgd aan volle klassen, alle kinderen worden alle lesdagen op
school verwacht. De afgelopen weken, in halve klassen, is het goed gegaan. Kinderen, medewerkers zijn
blij weer met de elkaar op school, in een sociale setting, te werken. Nogmaals wil ik u bedanken voor een
soepele herstart in halve klassen, waarbij ieder zich aan de afspraken weet te houden. Er worden nog
een aantal regels gehanteerd, die in een eerder schrijven, van 8 mei en 11 mei, uitgelegd zijn. In deze
brief behandelen we de nieuwe maatregelen die we treffen om het onderwijs vanaf 8 juni veilig te
kunnen starten.
Rooster
Alle leerlingen komen vanaf 8 juni elke dag naar school.
We blijven tot het eind van het schooljaar werken in een continurooster. Dit om het aantal bewegingen
van volwassenen naar en van school te beperken tot twee tijden; één keer brengen, één keer halen. Alle
kinderen blijven over, zoals de afgelopen weken. De schooltijden t/m einde schooljaar zijn:
Maandag

8.45 –
14.30

Dinsdag

8.45 –
14.30

Woensdag

8.45 –
12.00

Donderdag

8.45 –
14.30

Vrijdag

8.45 –
14.30

Voor een aantal groepen geldt een andere breng- en haaltijd. Dit leest u verderop in de brief.
Brengen/halen van kinderen naar/uit school
In het protocol vanuit de PO raad is vermeld dat ouder(s)/verzorger(s) de komende periode nog niet
welkom zijn in het schoolgebouw of op het schoolplein. Kinderen van de lagere groepen zullen door de
leerkracht op het plein opgehaald/ontvangen worden op een eigen plek 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 één ouder/verzorger naar school gebracht worden, door alleen
papa, alleen mama, alleen opa, alleen oma, maar zeker niet door meerdere personen. Voor de oudere
kinderen willen we vragen zoveel mogelijk zelfstandig naar school te komen. Dit vermindert het aantal
volwassenen rond de school.
Bij het brengen en halen van de kinderen moeten volwassenen onderling 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. Probeer zo kort mogelijk in de omgeving van school
te blijven staan! Rond de hele school geldt als het ware voor iedereen een ‘zoen en zoef’ zone.
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Na het brengen en halen van de kinderen weer direct vertrekken richting huis, zodat u plaats maakt voor
de volgende (groot)ouder die een kind naar school komt brengen. In het kader van uw veiligheid en de
veiligheid van anderen rekenen wij op uw begrip en samenwerking!
Leerkrachten van de midden- en bovenbouwgroepen zullen erop toezien dat de kinderen niet onnodig
op het schoolplein of in de fietsenstalling blijven hangen.
De klassen zijn als volgt over een eigen ingang, breng- en haalplek en tijd verdeeld (zie tevens figuur 1):
•
Groep 1-2B (Geert) wordt om 8.40 uur op het grasveldjes voor de aula aan de Schoolstraatzijde
door ons opgevangen. Ouders kunnen de kinderen aan het eind van de dag, om 14.30 uur, daar
ook weer ophalen. Woensdag is de ophaaltijd 12.00 uur. Aan ouders vragen we om op het
trottoir te blijven.
•
Groep 1-2E (Angela/ Annemarie) wordt om 8.40 uur op het grasveldjes voor de personeelskamer
aan de Schoolstraatzijde door ons opgevangen, voor de stalling van de containers! Ouders
kunnen de kinderen aan het eind van de dag, om 14.30 uur, daar ook weer ophalen. Woensdag is
de ophaaltijd 12.00 uur. Aan ouders vragen we om op het trottoir te blijven.
•
De kinderen van de andere groepen 1-2 worden om 8.40 uur op het schoolplein aan de
Tournooiveldzijde door ons opgevangen. Ouders kunnen de kinderen aan het eind van de dag,
om 14.30 uur, daar ook weer ophalen. Woensdag is de ophaaltijd 12.00 uur. De leerkrachten
staan op een vaste plek op het schoolplein om de kinderen te ontvangen. Let op: 1-2A, 1-2C en 12D krijgen een andere plek op het schoolplein, verder van elkaar om de groepen meer ruimte te
geven! Zie daarvoor figuur 1. Aan ouders wordt gevraagd het trottoir aan beide zijden van de
straat te gebruiken.
•
De kinderen van de groepen 3 worden om 8.30 uur (!) op het schoolplein aan de
Tournooiveldzijde opgevangen. Let op: 3A, 3B en 3C krijgen een iets andere plek op het
schoolplein, verder van elkaar om de groepen meer ruimte te geven! Zie daarvoor de figuur 1.
Ook daar zullen de leerkrachten 3 vaste rijen maken bij de ingangen plein Tournooiveld. Dezelfde
ingang als de afgelopen periode, de ingang groep 3, wordt gebruikt bij het naar binnen- en naar
buiten gaan. Ouders kunnen de kinderen om 14.20 uur op dezelfde plek ophalen, woensdag om
11.50 uur. Aan ouders wordt gevraagd het trottoir aan beide zijden van de straat te gebruiken.
•
De kinderen van groep 4 worden opgevangen op het grasveldje voor de eigen klas.
o Groep 4B wordt om 8.30 uur verwacht om naar binnen te gaan. Ouders kunnen de
kinderen van groep 4B aan het eind van de dag, om 14.20 uur, daar ook weer ophalen.
Woensdag is de ophaaltijd 11.50 uur. Aan ouders wordt verzocht om op het trottoir
achter de heg aan de Schoolstraat te blijven staan.
o Groep 4A wordt om 8.40 uur verwacht om naar binnen te gaan. Ouders kunnen de
kinderen van groep 4A aan het eind van de dag, om 14.30 uur, daar ook weer ophalen.
Woensdag is de ophaaltijd 12.00 uur. Aan ouders wordt verzocht om op het trottoir
achter de heg aan de Schoolstraat te blijven staan.
•
De kinderen van groep 5 worden om 8.40 uur opgevangen op het schoolplein bij het Griffioentje
aan de Tournooiveldzijde in drie vaste rijen. Ouders kunnen de kinderen van groep 5 eventueel
aan het eind van de dag, om 14.30 uur, daar ook weer ophalen. Woensdag is de ophaaltijd 12.00
uur. Aan ouders het verzoek om op het trottoir aan de Tournooiveldzijde achter de heg of
speeltuintje te blijven staan.
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•

Voor de groepen 6, 7 en 8 blijven 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 in de 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. De eindtijd voor de kinderen van de groepen 6 t/m 8 is 14.30 uur, woensdag
12.00 uur.

Lunchen
Alle kinderen blijven over, net zoals de afgelopen weken (vanaf 11 mei). Lunchen gebeurt door de
leerkracht met de kinderen in de klas. De groepen 1-2 zullen in elke groep tussen 12.00 uur en 13.00 uur
ondersteuning krijgen vanuit het TSO team van Kober. Vergeet niet, zeker de jonge kinderen, een
lunchpakketje mee te geven wat zij zelf kunnen openen.
Plattegrond indeling
Onderstaande plattegrond geeft aan waar de kinderen ’s ochtends ontvangen worden en aan het eind
van de dag opgehaald dienen te worden. In rood de groepen die afwijkende breng- en haaltijden
hanteren. Groep 6 t/m 8 blijft werken met een inloop tussen 8.30 uur en 8.45 uur. Let op: een aantal
groepen heeft een andere plaats toegewezen gekregen om ouders te spreiden rond de school, om meer
afstand te creëren tussen de groepen.

Figuur 1: Plaats van de kinderen voor en na schooltijd

Rood = brengen 8.30 uur, ophalen 14.20 uur
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Brengen/halen voorschoolse- en naschoolse opvang
Met de kinderopvang is het volgende afgesproken m.b.t. het brengen (vanuit de VSO) en halen (voor de
NSO), om bewegingen van ‘externe’ volwassenen te minimaliseren:
Voor aanvang school:
De kinderen van groep 1 t/m 3 die vanuit de voorschoolse opvang komen, worden om 8.30/8.40 uur naar
de aula gebracht en door een medewerker van school (intern begeleider) naar de klas gebracht.
De kinderen van de groepen 4 en 5 worden om 8.30/8.40 uur naar de aangegeven plaats (zie figuur 1)
gebracht. De kinderen van de groepen 6 t/m 8 gaan tussen 8.30 uur en 8.45 uur zelfstandig naar school.
Na schooltijd:
De kinderen van groep 1 t/m 3 mogen op de eindtijd (14.20 uur of 14.30 uur) naar de aula
gebracht/gestuurd worden, waar een medewerker of vrijwilliger van de kinderopvang ze ontvangt.
De kinderen van de groepen 4 en 5 worden na schooltijd door een medewerker of vrijwilliger van de
kinderopvang opgehaald bij het Giffioentje/tafeltennistafel. De kinderen van de groepen 6 t/m 8 gaan
zelfstandig naar de opvang.
Buitenspelen en gym
Er is een nieuw buitenspeelrooster gemaakt, waarbij elke parallel samen buiten speelt op een eigen
schoolplein. Alle kinderen gaan minimaal één keer ’s ochtends en één keer voor- of na de lunch een
kwartier naar buiten. Er zijn geen gymlessen voor de groepen 1-2 en 3 t/m 8 in de speelzaal of sportzaal
De Drie Linden. Er wordt gekeken naar een andere oplossing om ook bewegingsonderwijs een plek te
geven. Mocht dit er komen, dan krijgt u hier bericht over.
Gezondheidsrichtlijnen RIVM
De school past de streng werende RIVM-adviezen en richtlijnen die gelden voor het onderwijs toe:
•

•
•
•
•

Een leerling met de volgende (luchtweg)klachten blijft thuis:
o Neusverkoudheid.
o Hoesten.
o Moeilijk ademen/benauwdheid.
o Tijdelijk minder ruiken en proeven.
o Een leerling met koorts boven 38 °C blijft thuis.
Wanneer een leerling positief getest is op corona moet hij/zij tenminste 7 dagen thuisblijven en
uitzieken. De leerling mag pas weer naar school en de opvang als hij/zij na deze 7 dagen ook 24
uur geen klachten meer heeft. Zie voor meer informatie over thuisblijven: lci.rivm.nl/leefregels
Als iemand in het huishouden van de leerling koorts boven 38 °C en/of benauwdheidsklachten
heeft, blijft de leerling ook thuis.
Als iedereen binnen het huishouden 24 uur geen klachten heeft, mag de leerling weer naar
school en de opvang.
Als iemand in het huishouden van de leerling getest is voor COVID-19 en een positieve uitslag
heeft, moet de leerling wachten tot die persoon 24 uur klachtenvrij is en dan 14 extra dagen
thuisblijven. Zie voor meer informatie: lci.rivm.nl/informatiebriefhuisgenootthuis.
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•

Bij een ongewoon aantal leerlingen met klachten (vanaf drie leerlingen per groep) neemt de
school contact op met de GGD.

Specifiek zijn de volgende maatregelen van kracht:
•
•
•
•
•

Zie testbeleid leerlingen: rivm.nl/coronavirus-covid-19/testen.
Leerlingen met klachten worden zo mogelijk getest door de GGD met toestemming van
ouder(s)/verzorger(s), volgens het landelijk testbeleid en opgestelde uitgangspunten.
Leerlingen die behoren tot een risicogroep kunnen worden vrijgesteld van fysiek onderwijs
(beslissing van ouder(s)/verzorger(s) in overleg met de school en de behandelend arts).
Leerlingen van wie gezinsleden tot een risicogroep behoren, kunnen worden vrijgesteld van
fysiek onderwijs (beslissing van ouder(s)/verzorger(s) in overleg met de school en de
behandelend arts).
Voor kinderen met aan hooikoorts gerelateerde klachten of langdurig verkoudheidsklachten
hanteren we het RIVM advies. Als het kind elk jaar hooikoorts heeft of chronisch verkouden is
dan herkent u de klachten. Zij mogen de school bezoeken als u als ouder de klachten aan
hooikoorts of chronische verkoudheid kunt relateren en wanneer deze klachten jaarlijks in deze
periode van het jaar aanwezig zijn. Wij vertrouwen er u als ouder op dat u hierin de juiste
afweging maakt, in het belang van uw zoon/dochter èn in het belang van kinderen en
medewerkers op school! Bij twijfel kan er overleg met de huisarts en/of directeur nodig zijn.
Meer informatie vindt u op de volgende website:
https://www.youtube.com/watch?feature=share&v=e5GgZN5rG8Y&app=desktop en
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/kinderen

Chromebooks
Mocht u thuis nog een Chromebook hebben, dan is het verzoek deze z.s.m. in te leveren op school.
Houdt u daarbij 1,5 meter afstand in acht! Een medewerker zal het Chromebook bij de voordeur in
ontvangst nemen.
Kinderopvang
De reguliere kinderopvang is vanaf 11 mei geopend. Dat betekent, dat wanneer u een contract heeft met
bijvoorbeeld Kober of Smallsteps betreffende voorschoolse- of naschoolse opvang, u met uw
contractpartner deze opvang af kunt stemmen. Zij nemen, zoals zij dat al deden, de kinderen van ons
over aan het eind van de schooldag, tot einde schooljaar vanaf 14.30 uur.
Uw contract met de kinderopvang start echter nomaliter vanaf de reguliere eindtijd, 15.30 uur (plus
voorbereidingstijd). Dit betekent dat de kinderen die gebruik maken van de naschoolse opvang van
Kober of Smallsteps het eerste uur onder verantwoordelijkheid van school opgevangen worden. Zij
worden echter wel door medewerkers van de kinderopvang opgevangen, die voor dit uur gedetacheerd
worden vanuit hun organisatie aan de school. Beide organisaties vangen het eerste uur op op school. De
kinderen bij Smallsteps worden opgevangen in de aula, de kinderen bij Kober in de ruimtes van Kober. De
kosten voor dit uur opvang worden door het bestuur gedragen.
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Noodopvang
Vanuit het protocol PO-raad: Met ingang van 8 juni wordt door scholen geen noodopvang meer
aangeboden.
Naast bovenstaande nog een aantal aanvullende mededelingen:
•
•
•
•

•

•
•
•

Traktaties bij verjaardagen van kinderen mogen alleen uitgedeeld worden wanneer zij in plastic
verpakt zijn en dicht mee naar huis genomen kunnen worden.
Alle schoolreizen gaan dit schooljaar niet door. Op de dag van de schoolreis zullen we in
samenspraak met de ouderraad iets extra’s voor de kinderen in petto hebben.
Het schoolkamp gaat dit schooljaar niet door in de huidige vorm. Voor de leerlingen van groep 8
organiseren we naar een vervangend kamp. Ouders van groep 8 ontvangen daar deze week meer
info op hoofdlijn over.
Voor wat betreft de musical is het in de huidige richtlijnen toegestaan om de avond te
organiseren met een maximaal aantal aanwezige ouders, op 1,5 meter van elkaar (buiten
volwassenen uit het eigen gezin). Vanaf 1 juli wordt het aantal verruimd. Met deze organisatie,
waar en hoe, zijn we druk doende. Ouders van groep 8 ontvangen daar deze week meer info op
hoofdlijn over.
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.
Afstand tussen volwassenen onderling dient te allen tijde 1,5 meter te zijn.
Afstand tussen leerlingen en medewerkers dient zoveel mogelijk 1,5 meter te zijn.
Afstand tussen leerlingen onderling hoeft geen 1,5 meter te zijn.

Daarnaast willen u nogmaals ontzettend bedanken voor de inzet en samenwerking tijdens de afgelopen
weken. In het kader van uw eigen veiligheid en die van de ander is het fijn dat we op uw samenwerking
kunnen rekenen!
Ik wil u erop wijzen dat al het eerdere schrijven terug te vinden is in de SchoolApp en op de website van
de Griffioen. De volgende link brengt u direct op de plek waar u alles op de website terug kunt vinden:
https://www.bsdegriffioen.nl/ouders/nieuwsbrieven-m-b-t-onderwijs-tijdens-corona/

Vriendelijke groet,
Defrie Tempelaars
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