Grou, 05-02-2021

Aan de ouders
De pakjes binne fuort!
Sint Piter, kin it net fine
Aldemar, Aldemar wêr bist do.
Hoe koe it, samar ferdwine
Aldemar, Aldemar myn kado.
De pakjes binne fuort.
Wat is dat no dochs soer.
Oh Aldemar wat no.
Of sit se yn dyn koer.
Sint Piter, kin it net fine
Aldemar, Aldemar wêr bist do.
Hoe koe it, samar ferdwine
Aldemar, Aldemar myn kado.
Ik ha myn skoech al set.
Mar sjoch noch gean kado
Wat is der oan de hân.
Oh Aldemar kom no!
Sint Piter, kin it net fine
Aldemar, Aldemar wêr bist do.
Hoe koe it, samar ferdwine
Aldemar, Aldemar myn kado.
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Maandag weer naar school, fijn.
Maandag kunnen alle kinderen weer naar school. Fijn dat
we elkaar weer live kunnen zien.
Kinderen hebben veel schoolmateriaal thuis: schriften en
werkboeken en soms een chromebook. Ze kunnen
maandag al het materiaal weer meenemen.
Hieronder staat wat het nieuwe protocol inhoudt voor
onze school. Er is veel hetzelfde gebleven, maar er zijn
ook aanpassingen. Bijv. het gebruik van mondkapjes bij
kinderen van groep 6,7,8 (bij binnenkomen en naar
buiten gaan).
Hoe ziet de schooldag er praktisch uit:
Naar binnen/buiten:
De school- en pauzetijden zijn niet veranderd. We
vragen u uw kind niet te vroeg te brengen. Voor en na
schooltijd wachten of spelen op het plein is niet
mogelijk.
- Algemene maatregel is dat ouders niet op het plein of
in school mogen komen. (Wilt u toch iets vragen, neem
dan vooraf contact op of maak een afspraak. Loop nooit
zomaar naar binnen.)
- Er is maar één ouder die de kinderen brengt of haalt.
We vragen ouders om kinderen vanaf groep 6 waar
mogelijk zelfstandig naar school te laten komen.
- Ouders staan op minimaal 1,5 meter afstand van elkaar
de kinderen op te wachten buiten het plein en dragen
een mondkapje.
- Kinderen worden door een leerkracht naar binnen
geleid. Kinderen desinfecteren hun handen bij de ingang
en lopen dan rechtstreeks naar hun lokaal.
- Groep 1/2 gaan door de hoofdingang.
- Groep 3/4 en 5 gebruiken de pleiningang.
- De groepen 6, 7 en 8 komen binnen door de
achteringang bij de gymzaal en dragen bij het buiten
wachten en in de hal een mondkapje totdat ze bij hun
vaste zitplaats zijn.

Pauze/beweging
We gebruiken dezelfde in/uitgangen bij de pauze. We
hebben de groepen zo verdeeld over het plein dat
kinderen gescheiden van elkaar kunnen spelen. De regel
is: wel samen spelen, maar elkaar niet aanraken.
We gaan buiten en mogelijk binnen sporten/bewegen.
Mocht er binnen gymnastiek gegeven worden, dan is dit
met de eigen leerkracht en niet met een roulerende
leerkracht en/of stagiaire en volgens de regels van het
protocol.
Eten, drinken en traktaties
Graag eten en drinken meegeven waarmee de
leerkracht niet hoeft te helpen (bv. open maken lastige
beker). Kinderen nemen zoveel mogelijk hun eigen afval
weer mee in de tas/broodtrommel.
- Iedereen moet vooraf goed zijn handen wassen.
- Kinderen mogen geen voedsel delen.
- Leerlingen moeten tijdens het eten van fruit/lunch aan
hun eigen tafel (groep 3-8) of op hun eigen stoel (groep
1/2) zitten.
Als kinderen jarig zijn mag er wel getrakteerd worden,
echter alleen verpakte traktaties en kinderen gaan niet
langs de klassen.
Gezondheid
- Tussen leerlingen onderling én tot volwassenen hoeft
geen 1,5 meter afstand bewaard te worden.
Leerkrachten streven ernaar, indien mogelijk, voldoende
afstand tussen zichzelf en de kinderen te houden.
Medewerkers houden onderling altijd 1,5 meter afstand.
- Leerlingen in midden- en bovenbouw werken met
vaste werkplekken/groepjes en bewegen zich zo weinig
mogelijk door de groep.
- Medewerkers met klachten blijven thuis!
(neusverkoudheid, loopneus, keelpijn, lichte hoest,
koorts of benauwdheid) en kunnen versneld getest
worden op corona. Leerlingen met klachten blijven (in
overleg) thuis. School hanteert hiervoor een
beslisboom. Wij hanteren op school de algemene
corona-thuisblijfregels uit de richtlijnen van het RIVM.
- Medewerkers en stagiaires werken zo veel mogelijk
met een vaste groep kinderen. Uitgangspunt is dat het
aantal contacten op school beperkt wordt. Mocht er
toch met wisselende groepjes gewerkt worden (bijv.
zorggroepje) doen we dit op voldoende afstand en
indien wenselijk met beschermende middelen
(scherm/mondkapje)
Er rouleren geen volwassenen (bijv. gastles/
vakleerkrachten/luizenouders) langs de groepen.
Voor activiteiten rondom het bezoek van Sint Piter en
Aldemar zoeken we uiteraard ook een passende en
veilige oplossing. Het spreekt voor zich dat dit veel
beperkter is.

Thuisquarantaine en thuisonderwijs
Mocht er een leerling of leerkracht van een groep
positief getest zijn op corona. Dan blijft de hele groep 5
dagen in thuisquarantaine. Ze kunnen dan niet naar
school en krijgen een vorm van digitaal thuisonderwijs
met de programma’s uit basispoort.
NB. Afhankelijk van het tijdstip en de ernst van de
vaststelling kunnen we bepalen hoe en hoe snel we dit
thuisonderwijs kunnen opzetten.
Kinderen en leerkracht kunnen na 5 dagen getest
worden (zelf regelen). Bij een negatieve test mag het
kind de volgende dag weer naar school. Als er niet
wordt getest duurt de quarantaine 10 dagen (dus 5
extra dagen). Bij geen testen en dus verlengde
quarantaine kan vanwege organisatie niet automatisch
uitgegaan worden van thuisonderwijs.
Hygiëne
De afspraken rondom hygiëne en schoonmaak zijn
hetzelfde gebleven. De extra schoonmaakronde blijft
voorlopig dus ook nog.
We zorgen voor een goede ventilatie in de klassen. Elk
lokaal heeft hiervoor ter controle een CO2 meter in de
groep en moet indien de meter dit aangeeft extra
geventileerd worden.
Alleen open voor onderwijs
Scholen zijn alleen open voor onderwijs en
ondersteuning van kinderen. Activiteiten als
vergaderingen, open dagen, oudergesprekken, vieringen
of ouderavonden vinden op afstand plaats, dus niet op
school.
Lezen:
Wij vinden lezen belangrijk. Wij lenen altijd groepsboeken
van de bibliotheek, maar omdat de bibliotheek dicht is, is het
voor een klas veel moeilijker om boeken reserveren en
hebben we minder boeken in de klas. U kind mag daarom
wel een boek van thuis meenemen om in de klas te lezen,
zodat we iets meer keus hebben. (Schrijf wel even de naam
erin)
Op Documenten en verslagen (nijdjip-grou.nl)
staat het meest actuele protocol en ook de
beslisboom
Hartelijke groeten en tot maandag!
Wij hebben er zin in!
Team Nijdjipskoalle,
Johan Meesters

