Onderwerp: 11 mei weer gedeeltelijk naar school
Brielle, donderdag 7 mei 2020

Beste ouder(s) en verzorger(s),
Wat fijn dat wij vanaf 11 mei uw kind(eren) weer gedeeltelijk op school mogen verwelkomen! Voor de indeling van
de leerlingen in twee groepen verwijzen wij naar de informatiebrief van vorige week. Via deze brief brengen wij u
graag op de hoogte van de afspraken die zijn gemaakt voor de vereiste aanpassingen die nodig zijn. Hierbij volgen
wij de richtlijnen van het RIVM en de protocollen van de PO-raad op.
In goed onderling overleg hebben wij bij het maken van keuzes met het team gekeken wat in deze situatie
haalbaar is. Deze afspraken zijn inmiddels afgestemd met de medezeggenschapsraad (MR).
Wanneer thuisblijven?
Iedereen die gezond is kan naar school komen. Kinderen, ouder(s)/verzorger(s) en onderwijspersoneel blijven thuis
bij: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (tot 38 graden Celsius) of koorts.
Bij 24 uur klachtenvrij, mogen kinderen, ouder(s)/verzorger(s) en onderwijspersoneel weer naar school. Kinderen
(en ouders) blijven ook thuis als iemand anders in huis verkouden is en koorts heeft. Als iedereen 24 uur geen
klachten heeft, mag uw kind weer naar school. Wanneer uw kind op school corona gerelateerde klachten heeft,
zullen wij contact met u opnemen om uw kind op te komen ophalen.
Brengen en halen
Bij het halen en brengen gelden de volgende afspraken op onze school (zorgt u alstublieft dat u dit van te voren
ook duidelijk aan uw kind vertelt, zodat uw kind ook voorbereid is op wat er komen gaat):
 Houd bij het brengen en halen 1,5 meter afstand;
 Kom per gezin met 1 ouder (dit minimaliseert het aantal bewegingen);
 Blijf buiten het hek en neem daar afscheid van uw kind(eren),
 Onze directeur en IB-er en andere personeelsleden vangen u en de kinderen buiten op en zullen u verder
begeleiden. Volg hun instructies nauwkeurig op;
 Omdat we op het Gooteplein de bijzondere situatie van meerdere scholen, CJG, kinderopvang en
peuterspeelzaal hebben doen wij een dringend beroep op u en uw kind om onderstaande inloop/uitlooptijden en route van en naar school nauwkeurig op te volgen voor ieders veiligheid
Inloop en uitloop
Omdat we vooral willen voorkomen dat er veel kinderen en ouders tegelijk bij onze school komen hebben we een
gefaseerde inloop en uitloop:
 Groepen 1, 2 en 5 brengtijd 08.10 uur; haaltijd 13.00 uur
 Groepen 3, 4 en 6 brengtijd 08.20 uur; haaltijd 13.10 uur
 Groepen 6/7 en 8 brengtijd 08.30 uur; haaltijd 13.20 uur
 Let op: komt u meerdere kinderen tegelijk brengen en halen, houd dan de tijden aan van uw kind in de
hoogste groep
Breng- en haalroute Branding
Omdat we willen voorkomen dat er kinderen en ouders van de verschillende scholen en andere instanties door
elkaar lopen en er te veel en tegelijk op het Gooteplein zijn hebben we allemaal een eigen breng- en haalroute.
Nogmaals vragen wij u zeer dringend deze route te volgen



Alle ouders en kinderen komen en gaan naar de Branding via het zwembad. U parkeert de auto bij het
zwembad of de grote parkeerplaats voorbij de gymzaal de Reede. Fietsen moeten geplaatst worden in
de fietsenrekken bij het zwembad en de rekken naast het Bresgebouw. Wij vangen u en de kinderen
daar op en begeleiden u verder. Bij het halen meldt u zich duidelijk zichtbaar voor het hek van het plein en
zorgt u dat u de vereiste afstand houdt t.o.v. andere ouders. Als de leerkracht u ziet staan krijgt uw kind.
 Alleen deze route volgen, want de andere scholen hebben ook een eigen route en we willen niet dat
deze door elkaar heen gaan lopen.
Noodopvang
Voor ouders met vitale beroepen is er noodopvang. Onder schooltijd is deze op de eigen school, buiten schooltijd
is deze bij Humankind. In samenwerking met Humankind zorgen wij dat de kinderen na schooltijd door ons naar
Humankind worden gebracht waar u na uw werk uw kind kunt ophalen. Opgeven voor de noodopvang moet
gewoon via de schoolmail.
Continurooster
Zoals vorige week aangegeven werken alle scholen met een verkort continurooster, waarbij er alleen een kleine
pauze wordt gehouden. In de middag is de school bereikbaar voor vragen en ondersteuning.
 08:10 – 08.30 uur: brengen
 08:30 – 13:00 uur: lestijd
 13.00 – 13.20 uur: ophalen/BSO/noodopvang
 De leerkrachten bereiden ‘s middags hun lessen verder voor, maar zijn indien nodig bereikbaar op de wijze
zoals u tijdens het afstandsonderwijs gewend was tot 15.30 uur voor vragen en ondersteuning bij
thuiswerk
Eten en drinken
Wij willen twee keer op de schooldag tijdens een onderwijsactiviteit de kinderen een hapje en een drankje (denk
ook aan de fruitdagen) als tussendoortje laten eten. Geeft u dus voor twee keer iets mee.
De lunchpauze is thuis of bij de buitenschoolse opvang (BSO, geef hiervoor dan een lunchpakket mee).
Wanneer uw kind jarig is, dan is daar natuurlijk aandacht voor in de klas met een feestmoment en mag uw kind
trakteren. Denkt u alstublieft na wat u uw kind laat trakteren. Uw kind mag niet de klassen rond.
Voor de volledigheid geven wij aan dat Plusklassen, Vooruitwerklab en Klusklassen niet door gaan.
Hygiënemaatregelen op school
De belangrijkste hygiënemaatregelen die we op dit moment op school kunnen nemen om verspreiding van het
coronavirus te voorkomen zijn:
 Personeelsleden moeten onderling de afstand van 1,5 meter in acht nemen;
 Waar het kan, houden leerlingen en leerkracht ook 1,5 meter afstand;
 Regelmatig handen wassen met zeep voor 30 seconden;
 Hoesten en niezen aan de binnenkant van de elleboog;
 Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze na gebruik direct weg;
 Extra schoonmaak tijdens schooltijd en daarna door het desinfecteren van contactpunten (deurklinken,
leuningen, bureaus en bovenkant stoelen).
 In school hebben we ook duidelijk aangegeven looproutes, zodat kinderen elkaar niet onnodig hoeven te
ontmoeten
Het is belangrijk om deze maatregelen zo goed mogelijk te blijven opvolgen. In de klas zullen we daarom met
kinderen regelmatig aandacht besteden aan bovengenoemde punten. Bespreek deze punten ook thuis met uw
kind(eren).
Externen in de scholen
Nu onze school weer opengaat, krijgen wij vragen of externe partijen weer welkom zijn in de school. Vooralsnog
houden wij vast aan het ingenomen standpunt: geen externen in het schoolgebouw of op het schoolplein, behalve
leerlingen, onderwijspersoneel, stagiaires en schoolmaatschappelijk werk.
Melding maken bij de schoolleiding
Mocht er onverhoopt een besmetting bij uw kind worden geconstateerd, dan vragen we u om hiervan direct
melding te doen bij de schoolleiding.

Informatie en vragen
We hebben er alle vertrouwen in dat we samen met u en de leerlingen het onderwijs thuis en in de klas weer zo
goed mogelijk kunnen oppakken. We kijken echt uit naar deze nieuwe start! Mocht u meer informatie willen over de
richtlijnen van het RIVM en de protocollen van de PO-raad, dan kunt u daarvoor terecht op hun websites. Voor
andere vragen kunt u bij mij terecht. Zodra er meer duidelijk is over de periode na 1 juni, zullen we u daarover
informeren.

Met vriendelijke groet, mede namens het team en de MR
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