Onderwerp: 8 juni weer volledig open
Brielle, 3 juni 2020
Beste ouder(s) en verzorger(s),
Tijdens de persconferentie van 19 mei heeft de Rijksoverheid aangegeven dat de basisscholen vanaf 8 juni
weer volledig open mogen voor alle kinderen. Dat betekent dat er vanaf dat moment een aantal dingen gaan
veranderen.
Alle kinderen weer naar school
Alle kinderen gaan vanaf 8 juni weer volledig naar school, waarmee de noodopvang voor ouders in vitale
beroepen vervalt. Ook de kinderopvang gaat weer volledig open voor kinderen die daar normaal gesproken
ook gebruik van maken. Humankind zal ouders hierover informeren. Er is opvang mogelijk vanaf 14.00 uur. Alle
materialen van school die tijdelijk thuis gebruikt zijn, willen we dan graag weer terug op school hebben.
Lesrooster
Hoewel we blijven werken met een continurooster, gaan de lestijden veranderen. We kunnen op dit moment
geen invulling geven aan de tussenschoolse opvang (onze TSO) met ouders in de school. Daarom hebben we
gekozen voor een continurooster tot 13.30 uur. Hoe zien de schooldagen eruit?
 08:10 – 08.30 uur: brengen op de tijd en via de route die u inmiddels gewend bent Zie verder rooster
brengen en halen.
 08:30 – 13.30 uur: lestijd
 Wij gaan om ongeveer 10 uur en 12.15 uur twee keer een kwartier samen met de kinderen iets eten
en drinken tijdens een door de leerkracht gekozen onderwijsactiviteit (voorlezen, school-tv
programma kijken, tekenopdracht, enz.). De eerste keer zal dat een (fruit) hapje en een drankje en de
tweede keer een boterhammetje en een drankje (zorgt u dat uw kind dat bij zich heeft!
 13.25 – 13.40 uur: halen volgens het rooster zoals hieronder staat bij rooster brengen en halen en
volgens de route zoals u inmiddels gewend bent. De kinderen die naar de BSO gaan worden bij ons
door Humankind op school opgehaald om 14.00 uur. De BSO informeert u verder hoe dat vanaf 14.00
uur gaat.
Maakt u geen gebruik van de BSO en heeft u opvang nodig maar kunt u dat zelf moeilijk regelen dan heeft
Humankind op het Gooteplein indien nodig een tijdelijk aanbod. Lukt het u echt niet om zelf opvang te
verzorgen neem dan even contact op met de directie van school.
Gymlessen
De kinderen krijgen ook weer twee keer per week gym op de dagen zoals ze gewend zijn. De lessen duren wel
wat korter. De kinderen die normaal schoolzwemmen (groep 4 en 5) hebben krijgen geen zwemles maar
hebben een extra gymles op woensdag. Groep 3 start maandag en vrijdag met gym. Brengt u uw kind die dagen
op de tijd zoals hieronder vermeld bij de deur van de gymzaal. De juf vangt daar de kinderen op. Groep 1/2A
start woensdag met gym. Brengt u dan uw kind op de tijd zoals hieronder vermeld gewoon bij school De juf
vangt daar de kinderen in de klas op en gaat samen met de kinderen naar gym. Groep 1C eindigt vrijdag met
gym. Zij komen dan om 13.30 uur uit het Bresgebouw. U kunt ze daar voor de deur ophalen.

Rooster brengen en halen
Voor de veiligheid blijven de afspraken rondom het brengen en het halen van kracht:
 Houd bij het brengen en halen 1,5 meter afstand.
 Kom per gezin met 1 ouder (dit minimaliseert het aantal bewegingen).
 Breng en haal uw kind via de route die u inmiddels gewend bent, voor de Branding is dat via de kant
van het zwembad (geen andere route nemen aub!)
 Blijf buiten het hek en neem daar afscheid van uw kind(eren).
Rooster
 Groepen 1, 2 en 5 brengtijd 08.10 uur; haaltijd 13.25 uur
 Groepen 3, 4 en 6 brengtijd 08.20 uur; haaltijd 13.35 uur
 Groepen 6/7 en 8 brengtijd 08.30 uur; haaltijd 13.40 uur
 Let op: komt u meerdere kinderen tegelijk brengen en halen, houd dan de tijden aan van uw kind in
de hoogste groep
Externen in de scholen
Ten aanzien van externen in de school biedt het vervolgprotocol meer ruimte dan voorheen. Hierdoor kunnen
vaste contactpersonen (schoolbegeleider van samenwerkingsverband Kindkracht, de vaste logopediste of
bestuurders) van de school weer toegang krijgen met inachtneming van de RIVM richtlijnen.
Wanneer thuisblijven
Voor iedereen die ziekte- of verkoudheidsverschijnselen heeft geldt nog steeds: blijf thuis. Dat geldt bij
neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging tot 38 °C en koorts. Leerlingen blijven ook
thuis als een gezinslid verkouden is en koorts heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag uw kind weer
naar school. Iedereen kan zich rechtstreeks laten testen bij de GGD. Gelet op de privacy zullen we niet om
testuitslagen vragen.
Hygiënemaatregelen op school
Net zoals in de afgelopen weken blijven we er met elkaar voor zorgen dat de algemene hygiënevoorschriften
van het RIVM zoveel mogelijk op school worden nageleefd.
 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 handenwassen met water en zeep: begin schooluren, voor de pauze, na de pauze, na
toiletgang.
 Gebruik van papieren handdoekjes.
 Hoesten en niezen aan de binnenkant van de ellenboog.
 Extra schoonmaak tijdens schooltijd en daarna door het desinfecteren van contactpunten
(deurklinken, leuningen, bureaus en bovenkant stoelen).
Tot slot
In alle maatregelen en keuzes die we nemen volgen we de richtlijnen van de overheid en het RIVM. De PORaad, de landelijke organisatie die alle basisscholen vertegenwoordigt, maakt van die richtlijnen een
vervolgprotocol. Binnen deze regels proberen we het als school werkbaar en veilig in te richten voor kinderen,
medewerkers en ouders. Dat is soms een hele puzzel. We zijn blij met het goede onderlinge overleg met de
medezeggenschapsraad en alle medewerking en begrip die we tot nu toe van u hebben mogen ervaren.
Met vriendelijke groet, mede namens de schoolbestuurders, het team en de MR
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