Aan alle leerlingen, ouders, medewerkers van Kbs de Griffioen

Prinsenbeek, 9 juli 2020
Beste leerlingen, ouder(s)/verzorger(s) en medewerkers
De zomervakantie staat voor de deur. Donderdag 9 juli is de laatste schooldag. Maandag 24 augustus
starten we weer met een nieuw schooljaar. Een aantal maatregelen is versoepeld, daar leest u verder in
de brief meer over. De 1,5 meter afstand tussen volwassenen blijft, voor zover we nu weten,
gehandhaafd. In deze brief behandelen we de nieuwe maatregelen die we treffen om het onderwijs
vanaf 24 augustus ook weer veilig te kunnen starten.
Rooster
Vanaf 24 augustus gaan we werken in het reguliere/normale rooster, met enkele aanpassingen (zie
paragraaf Brengen/halen van kinderen naar/uit school) .
Komend schooljaar zal er een werkgroep geformeerd worden van ouders en personeelsleden om andere
schooltijden te onderzoeken. De input van leerlingen zal komen vanuit de leerlingenraad.
Brengen/halen van kinderen naar/uit school
In het protocol vanuit de PO raad is vermeld dat ouder(s)/verzorger(s) vanaf het nieuwe schooljaar weer
welkom zijn in het schoolgebouw of op het schoolplein. Daarbij dienen volwassenen nog steeds 1,5
meter onderlinge afstand te bewaren. Mocht u klachten hebben, zijnde neusverkoudheid, hoesten,
koorts, dan mag u het schoolplein of schoolgebouw niet betreden. De algemene maatregel blijft
gehandhaafd, bij klachten thuis te blijven.
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 op school plaats, met het bewaren van 1,5 meter onderlinge afstand.
Het blijft 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. Aan de
oudere kinderen vragen we zoveel mogelijk zelfstandig naar school te komen. Dit vermindert het aantal
volwassenen rond de school.
Wellicht ten overvloede, maar ik herhaal het nogmaals, 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.
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!
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Personeel zal 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 15.30 uur, daar
ook weer ophalen. Woensdag is de ophaaltijd 12.15 uur. Aan ouders vragen we om op het
trottoir te blijven.
•
Groep 1-2E (Angela/ Monique B) 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 15.30 uur, daar ook weer ophalen. Woensdag is
de ophaaltijd 12.15 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 15.30 uur, daar ook weer ophalen. Woensdag is de ophaaltijd 12.15 uur. De leerkrachten
staan op een vaste plek op het schoolplein om de kinderen te ontvangen.
Let op: 1-2A, 1-2C en 1-2D krijgen een eigen plek op het schoolplein. 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 8.35 uur (!) op het schoolplein aan de
Tournooiveldzijde opgevangen. Let op: 3A, 3B en 3C krijgen een iets andere plek op het
schoolplein, zie daarvoor 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 15.20 uur op
dezelfde plek ophalen, woensdag om 12.05 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 4A wordt om 8.35 uur verwacht om naar binnen te gaan. Ouders kunnen de
kinderen van groep 4B aan het eind van de dag, om 15.20 uur, daar ook weer ophalen.
Woensdag is de ophaaltijd 12.05 uur. Aan ouders wordt verzocht om op het trottoir
achter de heg aan de Schoolstraat te blijven staan.
o Groep 4B wordt om 8.40 uur verwacht om naar binnen te gaan. Ouders kunnen de
kinderen van groep 4B aan het eind van de dag, om 15.25 uur, daar ook weer ophalen.
Woensdag is de ophaaltijd 12.10 uur. Aan ouders wordt verzocht om op het trottoir
achter de heg aan de Schoolstraat te blijven staan.
o Groep 4C wordt om 8.45 uur verwacht om naar binnen te gaan. Ouders kunnen de
kinderen van groep 4C aan het eind van de dag, om 15.30 uur, daar ook weer ophalen.
Woensdag is de ophaaltijd 12.15 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 8.45 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 15.30 uur, daar ook weer ophalen. Woensdag is de ophaaltijd 12.15
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. Vanaf 8.35 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 15.30 uur, woensdag 12.15 uur.

Lunchpauze
De pauze wordt weer ingevuld zoals het voor de uitbraak van Corona was, van 12.00 uur tot 13.15 uur
hebben de kinderen pauze. U kunt uw zoon/dochter weer opgeven voor de tussenschoolse opvang bij
Kober of Smallsteps, zoals u dat gewend was. Gezien het aantal kinderen dat overblijft, verwachten we
hier geen andere haal- en brengtijden te hoeven hanteren. De kinderen die niet overblijven kunnen op
dezelfde plaats opgehaald worden, als waar zij gebracht zijn (zie figuur 1).
We monitoren de eerste weken wel of het wat betreft de 1,5 meter afstand houden goed gaat. Houd
alstublieft altijd rekening met deze 1,5 meter regel, geef andere ouders de ruimte!
Voor de kinderen die thuis lunchen, zij mogen vanaf 13.05 uur weer op het schoolplein komen. Voor de
groepen 6, 7 en 8 is er vanaf 13.05 een inloop.
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. Let op de afwijkende breng- en haaltijden!
Groep 6 t/m 8 blijft gebruik maken van een inloop tussen 8.35 uur en 8.45 uur.
Let op: een aantal groepen heeft een andere plaats toegewezen gekregen, om ouders te spreiden rond
de school.

Figuur 1: Plaats van de kinderen voor en na schooltijd
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Brengen/halen voorschoolse- en naschoolse opvang
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. De kinderopvangorganisaties hanteren de afspraken met
school, zoals deze voor de uitbraak van Corona golden. De opvangspecifieke afspraken worden door de
kinderopvangorganisaties met u gemaakt.
Noodopvang
Vanuit het protocol PO-raad: Met ingang van 8 juni wordt door scholen geen noodopvang meer
aangeboden.
Buitenspelen en gym
Vanaf 24 augustus gaan we weer buitenspelen volgens een gebruikelijk buitenspeelrooster.
Gymlessen mogen, met aanvullende hygiëne maatregelen, zowel binnen als buiten gegeven worden.
Denk bij hygiëne maatregelen aan het wassen van de handen voor en na de gymles. De gymlessen
worden volgens onderstaand rooster gegeven:
Maandagochtend: alle groepen 5 en groep 6C;
Maandagmiddag: alle groepen 3 en alle groepen 4;
Dinsdagmiddag: alle groepen 6, groep 7A, groep 8B en groep 8C;
Donderdagmiddag: alle groepen 3, alle groepen 4 en alle groepen 5;
Vrijdagochtend: groep 7B en groep 7C;
Vrijdagmiddag: groep 6A, groep 6B, groep 8A, groep 8D.
De groepen 7 en 8 hebben 1x per week een blokles van 1,5 uur.
Gezondheidsrichtlijnen RIVM
De school past de RIVM-adviezen en richtlijnen die gelden voor het onderwijs toe. Zie hiervoor:
lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19#index_Ziekte--Besmettelijkheid.
•

•
•

Voor leerlingen in groep 1 of 2 van de basisschool geldt dat zij bij een neusverkoudheid gewoon
naar school mogen, behalve:
o als het kind ook koorts heeft;
o kinderen contact hebben met iemand met een bevestigde COVID-19 infectie en daarover
zijn geïnformeerd door de GGD;
o er een volwassene in het gezin van het kind klachten heeft die kunnen wijzen op het
nieuwe coronavirus (zie rivm.nl/coronavirus-covid-19). Dan moet het kind thuisblijven en
is het belangrijk om het kind te testen.
Voor leerlingen vanaf groep 3 geldt dat zij thuisblijven:
bij verkoudheidsklachten of andere klachten die passen bij COVID-19 (neusverkoudheid,
loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging of koorts en/of plotseling verlies van reuk of
smaak);
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•

het kind een volwassen gezinslid heeft met passend bij COVID-19 (koorts en/of
benauwdheidsklachten).

Voor meer informatie zie: lci.rivm.nl/langdurig-neusverkouden-kinderen.
•
•
•
•

•

Wanneer een leerling positief getest is op corona moet hij/zij ten minste 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 dagen ná het
laatste contact met die persoon, thuisblijven. Zie voor meer informatie:
lci.rivm.nl/informatiebriefhuisgenootthuis.
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:
•
•
•
•

Iedereen met één of meer van bovengenoemde klachten kan zich laten testen. Zie m.b.t. de
instructies ook rijksoverheid.nl/onderwerpen/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).

Leerlingen worden naar huis gestuurd volgens de RIVM richtlijn:
•
•

Wanneer een leerling gedurende de dag klachten ontwikkelt zoals hiervoor genoemd, gaat de
leerling naar huis. Dit geldt niet voor leerlingen uit groep 1 en 2 met neusverkoudheid zonder
koorts.
Als de leerling koorts en/of benauwdheidsklachten heeft dan worden eventuele broers/zussen
hierover geïnformeerd en gaan ook naar huis. De leerling gaat dan ook niet naar de BSO.
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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.
Algemene ouderavonden
Deze avonden zijn bedoeld om kennis te maken met de leerkracht(en) van uw kind(eren). Ook wordt er
normaliter het e.e.a. verteld over de inhoud van het onderwijs van het betreffende leerjaar. Gezien de
huidige maatregel dat volwassenen nog 1,5 meter afstand onderling moeten bewaren, krijgt u de
algemene informatie t.z.t. per mail toegestuurd. Tijdens de eerste individuele ouderavond van 17 en 22
september kunt u materiaal inzien en eventueel nog vragen stellen.
Plattegrond 2020-2021
Op onderstaande plattegrond ziet waar welke klas komend schooljaar in het schoolgebouw gehuisvest is.
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Communicatie
De meest up-to-date algemene informatie vindt u het hele jaar op onze schoolapp: Kbs De Griffioen (in
App of Google Playstore). Ook ontvangt u hierop pushberichten betreffende belangrijke informatie,
studiedagen etc. Klasbord wordt alleen gebruikt voor algemene korte mededelingen het delen van foto's
van de klas. Belangrijke mail over individuele informatie of vragen betreffende uw zoon/dochter
ontvangt u via ParnasSys. Via Google Classroom kan de leerkracht met uw kind digitale informatie
uitwisselen. Daarnaast is het team zich, samen met een werkgroep, aan het oriënteren op verschillende
oudercommunicatieplatformen om te komen tot ééń platform waarin alle communicatie tussen ouders
en school gestroomlijnd wordt. Door de Coronamaatregelen konden enkele platformen zich niet
presenteren aan de werkgroep. Dit wordt na de zomervakantie weer voortgezet.
Bereikbaarheid tijdens de zomervakantie
Uitsluitend voor calamiteiten (zoals ernstige ongevallen of overlijden) of brand/inbraak op onze school,
kunt u bellen met: 076-520 52 06, kies optie 1.
Vakanties en belangrijke data
Vakanties:
Herfstvakantie
19 t/m 23 oktober 2020
Kerstvakantie
21 dec. t/m 1 januari 2021
Carnavalsvakantie 15 t/m 19 februari 2021
Paasweekend
2 t/m 5 april 2021
Koningsdag
27 april 2021
Meivakantie
3 t/m 14 mei 2021
Pinksteren
24 mei 2021
Junivakantie
14 t/m 18 juni 2021
Zomervakantie 26 juli t/m 3 september 2021
Studiedagen:
Vrijdag 25 september 2020
Maandag 26 oktober 2020
Vrijdag 29 januari 2021
Maandag 1 februari 2021
Maandag 26 april 2021
Belangrijke data:
Eerste schooldag
Ouderavond SEO gr. 3 t/m 7
Ouderavond gr. 1
Schoolfotograaf
Oudergesprekken gr. 8
Kerstviering
Vrijdagmiddag 18 december
Ouderavond gr. 2
Rapport groep 3 t/m 8

24 augustus 2020
17 + 22 september
8 + 13 oktober
6 + 9 oktober
24 + 26 november
18 december
is geen vrije middag!
14 + 19 januari 2021
3 februari
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Oudergesprekken gr. 3 t/m 7
Adviesgesprekken gr. 8
Carnaval op De Griffioen
Verkeersexamen groep 7
Ouderavond groep 1
Griffioendag/Koningsspelen
Eindtoets b.o. gr. 8
Sportdag
Schoolkamp gr. 8
Schoolreis gr. 2 t/m7
Rapport gr. 3 t/m 7
Oudergesprekken gr 2 t/m 7
Musical gr. 8
Doorschuifmiddag
Gr. 8 middag vrij
Afscheidsavond gr. 8
Rapport gr. 8
Laatste schooldag

4 + 9 februari
4 + 9 februari
12 feb. (aangepaste schooltijden)
31 maart + 1 april
1 + 6 april
23 april (continurooster)
20 – 21 – 22 april
4 juni (aangepaste schooltijden)
29 juni t/m 2 juli
11 juni (aangepaste schooltijden), groep 8 continurooster
7 juli
8 + 13 juli
14 + 15 juli
19 juli
19 juli (i.v.m. doorschuifmiddag)
20 juli
21 juli
22 juli

Naast bovenstaande nog een aantal aanvullende mededelingen:
•
•

•
•
•

Traktaties bij verjaardagen van kinderen mogen weer gewoon uitgedeeld worden.
Alle maatregelen betreffende een goede hygiëne worden als vanzelfsprekend voortgezet. Alle
klassen worden 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 hoeft geen 1,5 meter meer te zijn.
Afstand tussen leerlingen onderling hoeft geen 1,5 meter te zijn.

Ik wil u er nogmaals op 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/
Alvast een fijne zomervakantie!

Vriendelijke groet,
Defrie Tempelaars
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