Beste ouders, verzorgers,
We hopen dat u en uw familie in goede gezondheid verkeren, dat is in deze tijd erg belangrijk en lang
niet vanzelfsprekend. Zoals u waarschijnlijk gehoord heeft in de verschillende media gaan de scholen
weer open op maandag 8 februari. Ik neem aan dat u daar erg blij mee bent, net zoals wij. Een school
zonder kinderen is een erg stille en saaie school. We kijken ernaar uit om maandag weer te kunnen starten!
U heeft even moeten wachten op deze berichtgeving, maar wij moesten wachten op de juiste informatie van de verschillende betrokken instanties. Ook hebben we hierover overleg gehad met MT en MR.
In deze brief geven we u een update van de herstelwerkzaamheden na de brand en beschrijven wij hoe
het onderwijs organiseren na de Lock-down.
Herstelwerkzaamheden na de brand
De herstelwerkzaamheden zijn nagenoeg klaar. Alle lokalen zijn piekfijn schoongemaakt en alle luchtbehandelingskanalen zijn vervangen. Het lokaal van groep 1A is nog niet klaar, daar is de aannemer nog
druk bezig! Het laboratorium heeft alle tests gedaan en alle seinen staan op groen om weer veilig de
school in te kunnen!
De kinderen van groep 1a zullen we ontvangen in een speciaal voor hun ingericht lokaal op de eerste
verdieping. De schakelklassen krijgen er een klaslokaal bij.
De kinderen van de groepen 7 en 8 zullen voor het eerst tegelijk les krijgen in de nieuwe units. We hebben ervoor gekozen nog niet met alle leerlingen uit groep 7 te starten in de unit. Groep 7c zal starten in
een lokaal op de eerste verdieping.
De nieuwe kinderen die net 4 zijn geworden hebben een heel nieuw klaslokaal, naast de klas van 2b van
juffrouw Ellen is tijdens de verbouwing voor hun ook een prachtig nieuw lokaal gebouwd. We zullen de
ouders en kinderen van deze klas persoonlijk uitnodigen om te starten in hun nieuwe lokaal. Voor sommigen zal het wat later zijn dan gepland.
Start Onderwijs
We willen u vragen om de geleende ChromeBooks maandag aan uw kinderen mee naar school te geven,
graag in een tas. Deze hebben we weer nodig voor ons onderwijs op school!
We zullen weer met het noodplan gaan starten zoals dat voor de lock-down ook al was. Sommige leerjaren zullen een dag thuis werken. De ‘vrijgekomen‘ leerkrachten kunnen op die dag andere groepen,
wiens juf of meester afwezig is, opvangen. We hopen dit op deze manier goed te kunnen organiseren.
Het kan natuurlijk altijd zijn dat een (andere) groep ook nog wel eens een dag thuis zal moeten zijn als
we geen leerkrachten beschikbaar hebben. We proberen dit zoveel mogelijk te voorkomen, maar we
weten niet hoe dit zal gaan lopen…!
Vanuit het noodplan zijn de volgende groepen op onderstaande dagen thuis:

•
•
•
•
•

De groepen 1 zullen maandag thuis werken
De groepen 8 zullen dinsdag thuis werken
De groepen 5 zullen woensdag thuis werken
De groepen 7 zullen donderdag thuis werken
De groepen 6 zullen vrijdag thuis werken

Momenteel is de BSO gesloten, ze zijn alleen open voor noodopvang. Indien u hier na schooltijd gebruik
van moet maken, kan dit alleen op de dagen dat u hiervoor een contract heeft bij KSH. Zij zullen deze
leerlingen dan om 14.00 uur opvangen.
De verlengd Dag Arrangement lessen zullen nog niet doorgaan. Hierdoor zijn we de komende tijd om
14.00 uur uit. Momenteel hebben we nog geen zicht op de mogelijkheden voor gymlessen. Als we zicht
hebben of en hoe we dit kunnen organiseren, zullen wij dit u laten weten via de Parro App.
Omdat we nog steeds in de Corona pandemie zitten zullen we nog steeds geen ouders in de school kunnen ontvangen en zullen we u moeten vragen om uw kinderen weer voor het schoolplein af te zetten en
weer op te halen. We blijven de 3 verschillende uitgangen gebruiken. De groepen 1-2 gebruiken de kleuteringang, de groepen 3 t/m 6 de ingang via het schoolplein, de schakelgroepen en groep 7-8 gebruikt
de ingang van de brede school bij de ouderkamer.
Omdat er verschillende haal- en brengtijden worden geadviseerd gaan we dit als volgt organiseren:
• Alle leerlingen komen tussen 8.15 en 8.30 op school. Ouders zetten leerlingen af bij het schoolplein of bij de ingang van de betreffende bouw.
• Groep 1-3-5 en de Schakels gaan om 13.50 naar buiten. Leerkrachten lopen mee naar het
schoolplein en laten de kinderen weg gaan vanaf een vaste plaats.
• Groep 2-4-6-7 en 8 gaan om 14.00 uur naar buiten. Ook hier gaan de leerkrachten mee naar het
schoolplein om de kinderen vanaf daar weg te laten gaan.
Laat de kinderen zoveel mogelijk zelfstandig naar school komen en geef ruimte aan elkaar, daar zijn
onze kinderen en leerkrachten enorm mee geholpen. Let hier ook op bij het halen en brengen van de
leerlingen op de onderlinge afstand en het dragen van een mondkapje!
De ochtendpauzes en lunchpauzes vinden alleen met de eigen groep plaats. Ook met het buitenspelen
houden we hier rekening mee.
Op het moment dat er een besmetting is in de klas gaat de hele groep 5 dagen in quarantaine. Na 5 dagen kunnen jullie er zelf voor kiezen je kind te laten testen. Wanneer uw kind negatief is getest, mag uw
kind weer naar school kan gaan.
Als u niet wilt dat uw kind getest wordt, is dat geen probleem. Uw kind blijft dan 5 dagen langer thuis,
dus in totaal 10 dagen.
We doen een dringend verzoek de leerlingen van groep 7, 8 en Schakel 3 met een mondkampje in de
gang van de school te laten lopen. In de klas kunnen zij het mondkampje af doen.
Cito-toetsen
In januari en februari worden de midden `Cito toetsen altijd afgenomen, maar we zullen de kinderen tijd
geven om weer even te wennen en weer in het schoolritme te laten komen. Na de voorjaarsvakantie
zullen we na 2 weken gaan starten met het afnemen van de midden citotoetsen.

Na elke cito afname moment, in maart en aan het eind van het jaar hebben we altijd 2 studiedagen om
de scores te analyseren om het onderwijsaanbod af te stemmen op de onderwijsbehoeften van de kinderen. We hadden na de voorjaarsvakantie 2 studiedagen daarvoor gepland, die 2 studiedagen zullen
vervallen en die zullen we naar een andere datum verplaatsen, u wordt daar snel over geïnformeerd.
We hopen dat deze spannende tijd snel voorbij zal zijn, dat de besmettingen snel zullen dalen. Dan kunnen we het gewone leven, dat nu zo speciaal lijkt, weer met elkaar oppakken.
We wensen u een heel fijn weekend!.
Met hartelijke groet,
Bas van der Molen en Arina Rook

