Rotterdam, 27 mei 2020
Beste ouders en verzorgers,

Vorige week heeft het kabinet bekend gemaakt dat de scholen vanaf 8 juni weer onderwijs verzorgen
voor de gehele groep leerlingen op school. Van 1 tot en met 5 juni is het pinkstervakantie. In deze
brief informeren wij u hoe we ons onderwijs vorm gaan geven na de pinkstervakantie. We hebben
deze brief gemaakt met de informatie die er tot nu beschikbaar is. Als het noodzakelijk is zaken aan
te passen, zullen wij dat via onze website communiceren via het kopje ‘laatste berichtgeving i.v.m
Corona-virus’. (https://www.decatamaran.nl/nieuws/corona/). Houd onze website volgende week
dus nog even in de gaten!

De organisatie op De Catamaran zal op 8 juni niet meteen weer zo zijn als ‘voor de Coronatijd’. 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 gevolg hebben voor de bezetting
van klassen, uiteraard laten wij u dit weten indien dit gevolgen heeft voor de groep van uw
zoon/dochter.

Organisatie onderwijs op De Catamaran
De komende tijd zijn er nog geen verlengd dagarrangement activiteiten (VDA). Omdat leerkrachten
de komende periode de leerlingen ook tussen de middag zullen opvangen, eindigen de lessen eerder.

De lestijden zijn van 8.15 tot 14.00 uur op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. De leerlingen
eten tussen de middag op school en gaan niet naar huis. Woensdag is de lesdag van 8.15 tot 12.15
uur. 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. De leerlingen maken gebruik van de ingang die ze de
afgelopen periode ook hebben gebruikt, te weten:
•

Groep 1 en 2:

ingang kleuterplein

•

Groep 3 t/m 6:

ingang schoolplein Catullusweg

•

Groep 7, 8 en Schakel:

ingang brede school (bij bibliotheek)
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Vanaf 14.00 uur 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
te betreden! Ouders/verzorgers kunnen geen fysiek contact hebben met leerkrachten; Dit contact zal
moeten verlopen via de inmiddels bekende emailadressen.

Lunchpauze op school
Omdat alle leerlingen op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen de middag op school
blijven, is de bedoeling dat iedereen brood en iets te drinken meeneemt. Alle leerlingen zullen onder
begeleiding van de leerkracht tussen de middag hun brood opeten. Gedurende de dag spelen zij,
volgens rooster ook even buiten. We houden hierbij rekening met een rooster zodat we het aantal
leerlingen op het plein ook goed kunnen verdelen. Op woensdag zijn de leerlingen om 12.15 uur vrij
en hoeven zij geen brood mee te nemen.

Noodopvang
De noodopvang voor kinderen van ouders met vitale beroepen zal stoppen vanaf 8 juni.

Inleveren ChromeBooks
De afgelopen periode hebben we vormgegeven aan het afstandsonderwijs. Een aantal leerlingen
heeft een ChromeBook van ons in bruikleen gekregen. We verzoeken u de ChromeBooks maandag 8
juni weer met de leerlingen mee naar school te geven. Zorg ervoor dat de ChromeBook en de
adapter meegenomen wordt in een tas! In de klassen worden deze ChromeBooks gecontroleerd. U
ontvangt daarna van ons een inleverbewijs, bewaar dit goed!

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 en onze leerlingen een fijne ‘junivakantie’ toe! De school start weer op maandag 8
juni!

Met vriendelijke groet,

Team De Catamaran
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