Aan alle leerlingen, ouders, medewerkers van Kbs de Griffioen

Prinsenbeek, 5 februari 2021
Beste leerlingen, ouder(s)/verzorger(s) en medewerkers
Na een schoolsluiting van vijfenhalve schoolweek gaan de basisscholen op maandag 8 februari weer
open. Het OMT en het kabinet spreken over een aanvaardbaar risico om de basisscholen weer te laten
starten. Wij zullen onze deuren dan ook voor de kinderen weer openen!
Wij willen met de maatregelen die wij nemen zorg dragen voor een warm, sociaal en veilig schoolklimaat
waar de kinderen zich fijn voelen, zich kunnen ontwikkelen en waar we de risico’s op besmetting zo klein
mogelijk houden!
In de brief vanuit ons bestuur (zie bijlage) leest u meer over de algemene maatregelen die genomen
worden om het onderwijs met aanvaardbare risico’s, zo veilig mogelijk te organiseren. In deze brief leest
u meer over de school specifieke zaken. In hoofdlijnen komt het erop neer dat we verder gaan zoals we
werkten voor de schoolsluiting van 15 december. De verspreiding van het Coronavirus en de
verschillende varianten daarop houden we nauwlettend in de gaten. De maatregelen die voor de
schoolsluiting golden, gelden nog steeds, daar leest u verder in de brief meer over. Dit alles op basis van
de richtlijnen vanuit het RIVM, OMT en GGD.
Rooster
We werken maandag 8 februari verder in het reguliere/normale rooster, met enkele aanpassingen (zie
paragraaf ‘Brengen/halen van kinderen naar/uit school’).

Brengen/halen van kinderen naar/uit school
Gezien het aantal COVID-19 besmettingen en de verschillende varianten
aanwezig in Nederland vragen we (groot)ouder(s)/verzorger(s) de komende
periode bij het halen en brengen niet in het schoolgebouw of op het
schoolplein te komen, maar op de aangewezen plaats de kinderen te
brengen en te halen. Hier dienen volwassenen nog steeds 1,5 meter
onderlinge afstand te bewaren. Het verzoek is ook bij het halen en brengen
een mondkapje te dragen. Mocht u klachten hebben, zijnde
neusverkoudheid, hoesten, koorts, zorg dan dat de kinderen door iemand
anders gebracht en gehaald worden. De algemene maatregel blijft gehandhaafd, bij klachten thuis te
blijven. Aanvullend hebben de Bredase onderwijsbesturen afgesproken, om het risico op verspreiding
aanvaardbaar te houden, dat kinderen met lichte verkoudsheidsklachten niet naar school mogen komen.
De kinderen van alle groepen zullen door de leerkracht op het plein opgehaald/ontvangen worden op
een eigen plek (zie figuur 1) en bij het uitgaan van de school zullen de kinderen van de lagere groepen
daar ook weer aan ouders overgedragen worden. Oudergesprekken vinden allemaal online plaats.
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Het blijft de bedoeling dat de kinderen door één (groot)ouder/verzorger naar school gebracht worden,
zeker niet door meerdere personen. Aan de oudere kinderen vragen we zelfstandig naar school te
komen. Dit vermindert het aantal volwassenen rond de school.
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. Voor de schoolsluiting
zagen we dat ouder(s) toch bij de school blijven kletsen. Natuurlijk erg gezellig, maar helaas nog even
niet de bedoeling. Geef het juiste voorbeeld aan elkaar en aan onze kinderen!
Na het brengen en halen van de kinderen het dringende verzoek weer direct te vertrekken richting huis,
zodat u plaats maakt voor de volgende groep (groot)ouder/verzorger die een kind naar school komt
brengen. Het zal ook drukker zijn rond de school, omdat de groepen van Kbs De Horizon, die tijdelijk bij
onze school gehuisvest zijn, maandag voor het eerst ook hier starten. In het kader van uw veiligheid en
de veiligheid van anderen rekenen wij op uw begrip en samenwerking! Natuurlijk uitgezonderd de
ouders die meerdere kinderen uit verschillende groepen brengen en halen. Personeel zal erop toezien
dat de kinderen niet onnodig 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 groepen 1-2A, 1-2C, 1-2D worden om 8.40 uur op het schoolplein aan de
zijde Tournooiveld 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 (Tournooiveld) 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 hebben een eigen 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 voor de schoolsluiting, 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 de groepen 4 worden opgevangen op het grasveldje voor de eigen klas (zie
daarvoor figuur 1).
o Groep 4A wordt om 8.35 uur verwacht om naar binnen te gaan. Ouders kunnen de
kinderen van groep 4A 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.
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Woensdag is de ophaaltijd 12.10 uur. Aan ouders wordt verzocht om op het trottoir
achter de heg aan de Schoolstraat te blijven staan.
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 de groepen 5 worden om 8.45 uur opgevangen op het schoolplein bij het
Griffioentje aan de Tournooiveldzijde in drie vaste rijen (zie daarvoor figuur 1). 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.

•

De kinderen van de groepen 6 worden om 8.30 uur opgevangen door de leerkracht op het
schoolplein op de voor hen aangewezen plaats (leerkrachten zijn 5 minuten van tevoren buiten),
zie daarvoor figuur 1. Voor deze kinderen eindigt de schooldag om 15.15 uur, woensdag om
12.00 uur. Groep 6A gebruikt de ingang tegenover de deur van de klas, groep 6B gebruikt de
ingang naast het Ondersteboven¡ lokaal, groep 6C gebruikt de ingang tegenover de deur van
groep 6B. Bespreek met de kinderen dat ze niet te vroeg op school zijn en dat ze aan het eind van
de dag niet op het schoolplein blijven hangen.

•

De kinderen van de groepen 7 worden om 8.30 uur opgevangen op het schoolplein op de voor
hen aangewezen plaats (leerkrachten zijn 5 minuten van tevoren buiten), zie daarvoor figuur 1.
Voor deze kinderen eindigt de schooldag om 15.15 uur, woensdag om 12.00 uur. De volgorde bij
het naar binnen gaan is: als eerst groep 7A, vervolgens groep 7B, als laatst groep 7C. Kinderen uit
de verschillende groepen mogen niet samen op de gang zijn. Zorg dat er voldoende tijd tussen zit
(geef elkaar een teken wanneer de volgende klas naar binnen mag gaan). Bespreek met de
kinderen dat ze niet te vroeg op school zijn en dat ze aan het eind van de dag niet op het
schoolplein blijven hangen.

•

De kinderen van de groepen 8 worden om 8.45 uur opgevangen op het schoolplein op de voor
hen aangewezen plaats (leerkrachten zijn 5 minuten van tevoren buiten), zie daarvoor figuur 1.
Voor deze kinderen eindigt de schooldag om 15.30 uur, woensdag om 12.15 uur. De volgorde bij
het naar binnen gaan is: als eerst groep 8A, vervolgens groep 8C, dan 8D en als laatst groep 8B.
Kinderen uit de verschillende groepen mogen niet samen op de gang zijn. Zorg dat er voldoende
tijd tussen zit (geef elkaar een teken wanneer de volgende klas naar binnen mag gaan). Bespreek
met de kinderen dat ze niet te vroeg op school zijn en dat ze aan het eind van de dag niet op het
schoolplein blijven hangen.

Het is niet de bedoeling lang voor de aanvangstijd op school te zijn. Breng de kinderen op de aangeven
tijd of stuur ze op tijd naar school, zodat ze op aan aangeven tijd op school zijn.
De school is open voor alle kinderen. De leerplicht heeft aangeven dat de reguliere leerplicht van kracht
is en dat alle leerplichtige kinderen naar school moeten komen. Een uitzondering geldt voor kinderen die
in de risicogroep vallen.
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Figuur 1: Plaats van de kinderen voor schooltijd en na schooltijd ophalen onder- en middenbouw

Buitenspelen en gym
Vanaf 8 februari gaan we weer buitenspelen volgens het gebruikelijk buitenspeelrooster, waarbij
groepen uit dezelfde leerjaren samen buiten spelen.
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 gegeven zoals voor de schoolsluiting. Aan dit rooster is niets veranderd.
Mondkapjesbeleid en groepen leerlingen
Wij hebben ervoor gekozen een groep niet te verdelen in kleinere subgroepen. Onder andere omdat
kinderen in verschillende instructiegroepen zitten en zij bij andere kinderen zitten dan de afgesproken
subgroep. Daarnaast is het fysiek niet mogelijk door het beperkt aantal m2 om de subgroepjes op
voldoende afstand van elkaar te laten zitten. Het cohort (zoals dat in de protocollen genoemd wordt) is
de groep.
Het dragen van een mondkapje is voor volwassenen bij verplaatsing in het schoolgebouw (in de
gangen/aula) verplicht. Een leerkracht kan ervoor kiezen in de klas bij verplaatsing ook een mondkapje of
spatscherm te dragen. Kinderen wordt niet gevraagd een mondkapje te dragen. Voor het basisonderwijs
wordt geadviseerd in de groepen 7 en 8 mondkapjes te dragen op de gangen wanneer de kinderen zich
binnen de school voortbewegen en geen afstand kunnen houden van andere klassen. Wij hebben op
school duidelijke afspraken gemaakt over het ‘verkeer’ in de gangen. Er mag maar één groep tegelijk op
de gang zijn. Mede gezien deze afspraak hebben wij er als school voor gekozen de kinderen van de
groepen 7 en 8 niet te vragen een mondkapje te dragen. Geeft het u als ouder een veiliger gevoel, dan
bent u vrij om uw zoon/dochter een mondkapje mee te geven. Het is de eigen verantwoordelijkheid van
het kind om het te dragen op de momenten dat uw kind/u dat nodig acht.
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Quarantaine beleid
•
•
•
•

Wanneer er in een groep een leerling of leerkracht positief getest wordt op Covid-19, dient de
hele groep in quarantaine te gaan.
Na 5 werkdagen kunnen kinderen zich laten testen. Bij een negatieve test is het kind of
leerkracht weer welkom op school.
Kunt u geen negatieve test overleggen, dan geldt de quarantaine van 10 dagen. Na 10 dagen en
bij klachten vrij is het kind of leerkracht weer welkom op school. Testen kunnen we niet
verplichten, dat is een keuze van de ouders.
Bij het in quarantaine plaatsen van een groep wordt het thuisonderwijs zo snel mogelijk
opgepakt.

Tussenschoolse opvang / lunchpauze
De tussenschoolse opvang wordt georganiseerd zoals voor de schoolsluiting, door de
kinderopvangorganisaties, met één wijziging: de kinderen die overblijven bij Kober en in de
bovenbouwgroepen zitten, laten we onder begeleiding in de eigen klas eten. Ook hiervoor is een rooster
gemaakt, zodat de kinderen alleen met het eigen leerjaar buiten spelen op een plein en alleen met de
eigen groep zich op de gang begeven. Aanmelden voor de TSO gaat op de gebruikelijke wijze.
Aanvulling:
De verdeling kinderen die thuis gaan eten en kinderen die overblijven was voor de schoolsluiting mooi
verdeeld, waardoor de beweging van volwassenen van en naar school beperkt bleef. We gaan ervan uit
dat dat nu ook zo zal zijn en ouder(s), grootouder(s) voldoende ruimte hebben om afstand van elkaar te
houden. De kinderen die thuis gegeten hebben, worden op onderstaande tijden opgevangen door de
leerkracht op de in figuur 1 aangegeven plaats.
•

Groep 1-2B (Geert) wordt om 13.00 uur op het grasveldjes voor de aula aan de Schoolstraatzijde
door ons opgevangen. Aan ouders vragen we om op het trottoir te blijven.

•

Groep 1-2E (Angela/ Monique B) wordt om 13.00 uur op het grasveldjes voor de
personeelskamer aan de Schoolstraatzijde door de eigen leerkracht opgevangen. Aan ouders
vragen we om op het trottoir te blijven.

•

De kinderen van de groepen 1-2A, 1-2C, 1-2D worden om 13.00 uur op het schoolplein aan de
zijde Tournooiveld door door de eigen leerkracht opgevangen. Aan ouders vragen we om op het
trottoir te blijven.

•

De kinderen van de groepen 4 worden om 13.00 uur op het grasveld aan de zijde Schoolstraat
voor hun eigen klas door de eigen leerkracht opgevangen. Aan ouders vragen we om op het
trottoir te blijven.

•

De kinderen van de groepen 5 worden om 13.00 uur op het schoolplein achter het Griffioentje
aan de zijde Tournooiveld voor hun eigen klas door de eigen leerkracht. Aan ouders vragen we
om op het trottoir te blijven.

•

De kinderen van de groepen 6 worden om 12.45 uur op het schoolplein aan de zijde
Tournooiveld door de eigen leerkracht opgevangen.

•

De kinderen van de groepen 7 worden om 12.45 uur op het schoolplein aan de zijde Schoolstraat
door de eigen leerkracht opgevangen.
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•

De kinderen van de groepen 8 worden om 13.00 uur op het schoolplein aan de zijde
Tournooiveld door de eigen leerkracht opgevangen.

Buitenschoolse opvang
De buitenschoolse opvang (voor- en naschoolse opvang) is nog gesloten. Alleen voor kinderen met
ouders in een cruciaal beroep is de noodopvang voor- en naschools toegankelijk. De kinderen die daar in
de afgelopen week gebruik van hebben gemaakt, zijn bekend bij de kinderopvangorganisaties. Mochten
er wijzigingen zijn in de behoefte aan noodopvang, neem dan contact op met de
kinderopvangorganisatie waar uw zoon/dochter de afgelopen weken voor- of na schooltijd door is
opgevangen.
Individuele ouderavonden
De komende periode vinden alle ouderavonden online plaats. Ouder(s), verzorger(s), externen mogen
het schoolgebouw niet betreden. Door de directie kunnen hier incicenteel uitzonderingen op gemaakt
worden wanneer er zwaarwegende redenen zijn, zoals bijv. bij leerlingen die door specialisten begeleid
worden.
Ventilatie
Het is belangrijk om goed te ventileren. Wij beschikken deels over een ventilatiesysteem
(schoolwoningen), in onze school wordt er in ieder geval overal op natuurlijke wijze geventileerd. Ramen
zullen open gezet worden om voldoende natuurlijke ventilatie te creëren. Wanneer de groepen
buitenspelen zullen ramen en deur(en) tegenover elkaar open gezet worden om goed door te luchten.
Extra schoonmaakronde
Er zal elke dag een extra schoonmaakronde plaatsvinden. Deze omvat, net als voorheen, in ieder geval
het grondig en professioneel reinigen van alle Touch-point zoals o.a. deurklinken, separatie glas rond
toegangsdeuren, doorspoelinstallatie van toiletten, toiletbrillen, touchscreens van printers en
koffieautomaten, telefoons, muizen van computers en toetsenborden, kranen in toiletten, lokalen,
teamkamers en pantry’s, bovenkant tafeltjes in klassen en bureaubladen.
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 één platform waarin alle communicatie tussen ouders
en school gestroomlijnd wordt. Deze oriëntatie bevindt zich in de laatste fase. We hopen in één van de
komende weken in de besluitvormingsfase te komen.
Jaarplanning – toets kalender
Voor de groepen 1-2 t/m 7 geldt het volgende:
•
De Cito M toetsen worden afgenomen vanaf donderdag na de voorjaarsvakantie (alle groepen 3
t/m 7).
•
Vrijdag 12-3 en maandag 15-3 zijn de studiewerkdagen. De kinderen zijn dan vrij!
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•
•

Op woensdag 17-3 worden de rapporten uitgereikt.
Op donderdag 18-3 en dinsdag 23-3 vinden dan de ouderavonden plaats voor de groepen 4 t/m
7. Inschrijfmogelijkheid volgt later. Voor groep 3 is deze ouderavond facultatief, zij hebben
namelijk al een ouderavond online gehad op 2 en 4 februari .

Voor de groepen 8 geldt onderstaande:
•
De adviesgesprekken vinden plaats op 23 en 25 februari. Deze adviesgesprekken worden online
gevoerd.
•
De proeftoets van de Cito Eindtoets is op woensdag 3 maart. Dit is een test om te kijken of alle
techniek goed werkt en de kinderen te laten wennen aan de vraagstelling. Dit schooljaar wordt
de Eindtoets digitaal afgenomen. Het is een adaptieve toets, waar alle aanbieders van een
eindtoets naar toe moeten. De vragen passen zich aan, aan de antwoorden die de kinderen
gegeven hebben op voorgaande vragen.
•
De aanmelddata VO Breda zijn 9 maart en 10 maart. 10 Maart is tevens de aanmelddatum
Munnikenheide College, 11 maart is de aanmelddatum voor de KSE.

Gezondheidsrichtlijnen RIVM
De school past de RIVM-adviezen en richtlijnen die gelden voor het onderwijs zoveel als mogelijk toe. Zie
hiervoor de uitgebreide website: https://lci.rivm.nl/richtlijnen/COVID-19. Informatie m.b.t. COVID-19
en kinderen vindt u op de website: https://www.rivm.nl/coronavirus-COVID-19/kinderen.
•

Voor alle leerlingen in de basisschool geldt dat zij niet naar school mogen komen als:
o het kind koorts heeft;
o het kind contact heeft met iemand met een bevestigde COVID-19 infectie en daarover is
geïnformeerd door de GGD;
o het kind (lichte) verkoudheidsklachten heeft of andere klachten die passen bij COVID-19
(lichte) neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging of koorts
en/of plotseling verlies van reuk of smaak);
o het kind een volwassen gezinslid heeft met klachten passend bij COVID-19 (koorts en/of
benauwdheidsklachten).

Voorgaande is tevens te raadplegen op de website: 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 iemand in het huishouden van de leerling getest is voor COVID-19 en een positieve uitslag
heeft, moet de leerling 10 dagen in thuisquarantaine blijven. 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.
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Wanneer geldt het dringende advies voor (thuis)quarantaine bij terugkomst in Nederland?
•

Dit geldt als in het reisadvies van BZ voor het land of gebied waaruit u vertrekt staat dat u het
dringende advies krijgt om 10 dagen in quarantaine te gaan bij aankomst in Nederland. Dit geldt
op dit moment voor alle landen! Ook als u geen klachten heeft die lijken op corona of als uit een
test blijkt dat u geen corona heeft.

Meer informatie m.b.t. terugkeer uit een gebied met dringend advies (thuis)quarantaine vindt u op de
volgende website: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-COVID-19/reizen-en-opvakantie-gaan/in-thuisquarantaine-bij-terugkomst-uit-land-met-oranje-of-rood-reisadvies
Specifiek zijn de volgende maatregelen nog 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 die behoren tot een risicogroep kunnen worden vrijgesteld van fysiek onderwijs
(beslissing van ouder(s)/verzorger(s) in overleg met de directie van 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 directie van school en de
behandelend arts).

Leerlingen worden naar huis gestuurd:
•
•

Wanneer een leerling gedurende de dag klachten ontwikkelt zoals eerder genoemd, gaat de
leerling naar huis.
Als de leerling koorts en/of benauwdheidsklachten heeft dan worden eventuele broers/zussen
hierover geïnformeerd en gaan ook naar huis.

Naast bovenstaande nog een aantal aanvullende mededelingen:
•
•

•
•
•
•

Traktaties bij verjaardagen van kinderen mogen zoals voor de schoolsluiting uitgedeeld worden
wanneer zij verpakt zijn. We stimuleren een gezonde traktatie!
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.
In de bovenbouw kan er met spatschermen gewerkt worden, afhankelijk van de risicoanalyse
door de leerkracht.

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/
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Daarnaast wil ik via deze weg alle ouder(s), opa(‘s), oma(‘s) en iedereen die de kinderen de afgelopen
periode weer heeft geholpen met het thuisonderwijs bedanken! Wij begrijpen heel goed dat het af en
toe niet gemakkelijk is, het de nodige tijd vraagt. Het vraagt enige aanpassing, maar houd altijd voor
ogen waar we het voor doen: voor de kinderen! Voor die onbetaalbare glimlach wanneer iets samen
lukt! Vergeet nooit, alleen ga je snel, samen kom je een stuk verder!
Vriendelijke groet,
Defrie Tempelaars

Schoolstraat 45 - 4841 XC Prinsenbeek – Tel: 076-5412948
kbsdegriffioen_info@inos.nl - https://www.bsdegriffioen.nl/

9/9

