Rotterdam, 24 april 2020

Beste ouders en verzorgers,

Op 21 april heeft het kabinet bekend gemaakt dat de basisscholen na de meivakantie weer
opengaan. In het begin alleen nog voor kleinere groepen tegelijk, en zodra het kan helemaal. U
begrijpt dat we heel blij zijn om na de meivakantie de kinderen weer te verwelkomen op school. We
hebben het directe contact met hen ontzettend gemist. Onze eerste schooldag na de coronacrisis zal
op dinsdag 12 mei zijn.

Het zal na de vakantie niet meteen al ‘normaal’ zijn. We houden er ook rekening mee dat er minder
teamleden beschikbaar zullen zijn voor het onderwijs op school, omdat medewerkers in
risicogroepen, medewerkers met verkoudheidsverschijnselen en medewerkers die ziek zijn niet
aanwezig zullen zijn. Dit laatste kan als gevolg hebben dat we na de meivakantie niet meteen de
fysieke lessen voor alle leerlingen kunnen opstarten. Als daar sprake van is, laten we u dat weten. De
noodopvang voor kinderen van ouders met vitale beroepen begint in ieder geval op 11 mei.

Organisatie onderwijs op De Catamaran
Onze eerste schooldag is dinsdag 12 mei!

De lestijden zijn van 8.15 tot 12.30 uur op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.
Per dag mogen er maximaal de helft van onze leerlingen op school aanwezig zijn. Op maandag en
donderdagochtend zal de ene helft van de klas aanwezig zijn; Op dinsdag en vrijdag de andere helft.
Woensdag is een thuisonderwijsdag voor alle leerlingen.

Vanaf 8.15 tot 8.30 is de inloop voor de leerlingen. Ouders nemen afscheid vóór het schoolplein. De
leerlingen lopen zelfstandig naar de klas.

Vanaf 12.30 komen de leerlingen zelfstandig weer naar buiten. Ouders die ervoor kiezen hun
kinderen op te halen, doen dit buiten het schoolplein en houden 1,5 meter afstand van elkaar! Er
mag maar 1 ouder/ volwassene een kind komen ophalen. Voor ouders is het niet mogelijk de school
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te betreden! Ouders/verzorgers kunnen geen fysiek contact hebben met leerkrachten; Dit contact zal
moeten verlopen via de inmiddels bekende emailadressen.

Bij het indelen van de groepen houden we er zoveel mogelijk rekening mee dat broertjes en zusjes
op hetzelfde dagdeel worden ingedeeld! U hoort uiterlijk maandag 11 mei in welke groep uw
zoon/dochter is ingedeeld.
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Afstandsonderwijs
De afgelopen periode hebben we vormgegeven aan het afstandsonderwijs. Hier gaan we de
komende periode ook nog gebruik van maken! Laptops die u in bruikleen heeft gekregen van de
school, kunnen tot nader bericht nog thuis worden gebruikt! De momenten dat leerlingen niet op
school zitten, zijn zij onder schooltijd bezig met het afstandsonderwijs. In de klas en online zal de
leerlingen worden verteld wat er gemaakt moet worden. Dit afstandsonderwijs is, net zoals in de
afgelopen periode, niet vrijblijvend!

De afgelopen periode hebben wij met ouders die werkzaam waren in een cruciaal beroep, afspraken
gemaakt over de opvang van uw zoon of dochter. Indien u deze opvang na de meivakantie moet
voortzetten, neem dan weer even contact met ons op. Let op: Dit geldt alleen als wij hierover al
afspraken met u hebben gemaakt!

Hygiënemaatregelen
Het RIVM geeft duidelijke richtlijnen over hoe we ons binnen de school moeten gedragen om
verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Daar houden wij ons aan. We zorgen voor extra
hygiënemaatregelen in de klassen. Er zijn voldoende papieren handdoekjes, handzeep, en het team
houdt zich onderling aan de anderhalve meter afstand. Ouders mogen de school niet binnengaan.
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Deze coronacrisis vraagt veel van ons allemaal. We zijn blij dat het kleine beetje ruimte dat het
kabinet ziet voor versoepeling van de maatregelen wordt benut voor de jonge kinderen. Natuurlijk
plaatst het ons met zijn allen, u als ouders/verzorgers en ons als school, nog steeds voor allerlei
praktische dilemma’s. Maar we hebben alle vertrouwen dat we hier samen uitkomen, zoals dat tot
nu toe ook steeds gelukt is. Nogmaals dank voor uw support!

Wanneer kan een leerling niet naar school komen?
De school past de adviezen en richtlijnen van het RIVM toe, dat betekent dat een leerling thuis moet
blijven bij de volgende klachten:
• Verkoudheid.
• Niezen.
• Hoesten.
• Keelpijn.
• Moeilijk ademen.
• Koorts.
Als er 24 uur geen last is van deze klachten, mag een leerling pas weer naar school! Indien een
leerling op school ziek wordt, nemen wij contact met u op en moet hij/zij zo snel mogelijk worden
opgehaald.

We wensen u een fijne meivakantie toe en voor onze leerlingen: Tot 12 mei!

Met vriendelijke groet,

Directe De Catamaran
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