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Nieuwsbrief opening scholen 11 mei 2020

vrijdag 24-04-2020

Geachte ouders en/of verzorgers,
Dinsdagavond zijn de nieuwe richtlijnen voor het onderwijs na de meivakantie bekend gemaakt door het kabinet. Op basis
van deze richtlijnen hebben wij een plan van aanpak gemaakt voor de invulling van het onderwijs op school. Hierbij
brengen wij u graag op de hoogte van de gekozen aanpak:
Bieden van onderwijs op school:
• Aan alle kinderen wordt twee hele dagen onderwijs geboden. Dit gebeurt in het eigen lokaal aan de helft van de
groep tegelijk. Zoveel als mogelijk staat de eigen leerkracht(en) voor de groep.
•

De klassen zijn door ons in twee groepen verdeeld: groep groen en groep oranje. Uitgangspunt daarbij is dat
kinderen uit hetzelfde gezin, bij eenzelfde kleur zijn ingedeeld.

•

Voor de aanwezigheid van alle groepen geldt een continurooster tot er andere richtlijnen komen:
maandag van 8.30 - 14.45 : groepen oranje
dinsdag van 8.30 - 14.45 : groepen groen
donderdag van 8.30 - 14.45 : groepen oranje
vrijdag van 8.30 - 14.45: groepen groen
Uw kind of kinderen volgen dus maandag en donderdag OF dinsdag en vrijdag onderwijs op school. Ook als uw
kind in groep 1-2 zit, hanteren wij op vrijdag dezelfde eindtijd van 14.45. De dagen dat uw kind naar school gaat,
kunt u ook gebruik maken van uw reguliere BSO afname.

•

De indeling van de groepen ontvangt u vandaag in aparte bijlage. Om besmettingsrisico’s te verminderen is het
niet mogelijk tussentijds te ruilen van groep.

•

In verband met de beschikbaarheid van medewerkers, wordt er mogelijk een uitzondering gemaakt op
bovenstaand schema. Hierover worden ouders van deze groepen apart geïnformeerd.

Deels doorzetten van thuis leren:
• Voor de dagen dat uw kind niet op school onderwijs volgt, wordt er een aanbod gedaan voor lesstof thuis middels
de weektaak.
•

De weektaak zal na de meivakantie iedere woensdag verstuurd worden, via de gebruikelijke kanalen (mail / teams
/ klasbord). De inhoud van de weektaak loopt dan van donderdag tot woensdag.

•

De instructie behorende bij de weektaak en de interactie met de kinderen vindt plaats op de dagen dat de
kinderen op school zijn. Dit betekent dat het wekelijks contact via Teams in principe komt te vervallen. Voor

kinderen die bijvoorbeeld vanwege gezondheidsklachten niet naar school mogen, worden uitzonderingen
gemaakt.
•

Materialen die de kinderen zowel thuis als op school gebruiken, worden door de kinderen in een eigen tas,
meegenomen van en naar school. De leerkracht stemt met u en de kinderen af welke materialen mee naar school
gebracht moeten worden.

•

Wanneer een leerkracht niet in staat is om op school fysiek onderwijs te geven, vervalt het onderwijs op school
aan de kinderen en zal het thuisonderwijs weer intensiever opgepakt en begeleid worden. Alleen wanneer we
signalen hebben dat dit voor langer dan een week zal duren, wordt gekeken naar alternatieve mogelijkheden om
het onderwijs op school te hervatten.

Beperken van gezondheidsrisico’s
Het bieden van onderwijs op school kan alleen als we met elkaar zorgdragen voor de veiligheid van de kinderen en
medewerkers. Daarvoor geldt:
• Kinderen en leerkrachten met corona gerelateerde klachten blijven thuis. Mochten wij gedurende de dag klachten
constateren, wordt u daarvan direct door ons op de hoogte gebracht en is aanwezigheid op school niet meer
mogelijk.
•

Gym in de sporthal zal niet plaatsvinden. In plaats daarvan is er iedere dag ‘buiten bewegen’ opgenomen in het
programma.

•

Voor kinderen onderling is de richtlijn van 1,5 meter afstand tot elkaar losgelaten. Echter in de klaslokalen zullen
wij zoveel als mogelijk met de opstelling en het aanbod besmettingsrisico’s proberen te verminderen. De
pauzetijden passen wij daar ook op aan.

•

In alle klassen zal voldoende materiaal (papieren doekjes, desinfectiemiddel, zeep) aanwezig zijn, om de
hygiënemaatregelen te kunnen uitvoeren. Daarnaast zal de reguliere schoonmaak geïntensiveerd worden.

•

U als ouders willen we met klem vragen om niet in de school en op het schoolplein te komen. We willen u vragen
om met uw kind een plek (buiten het schoolplein) af te spreken, indien u uw kind ophaalt. Houdt daarbij oog voor
1,5 meter afstand tussen volwassenen. Dit betekent dat de communicatie met u als ouders voorlopig zal blijven
plaatsvinden via de digitale kanalen.

•

Om een spreiding te hebben bij binnenkomst gaan alle schooldeuren om 8.20 open. Elke klas start dan op met een
zelfstandige taak en tot 8.45 uur is er voor de kinderen de mogelijkheid om binnen te komen. Daarbij willen we de
kinderen vragen om onderstaande ingangen (en uitgangen) te gebruiken:

Brukelum hoofdingang.

Brukelum onderbouw in gang

de Heindert

Groep 6-> 8.25.

Groep 1-2 -> 8.25

(deur eigen lokaal)

Groep 1-2 hoofd in/uitgang

Groep 7 -> 8.30.

Groep 3

-> 8.30.

(deur eigen lokaal)

Groep 3-4 hoofd in/uitgang

Groep 8 -> 8.40

Groep 4

->8.35

Groep 5-6 nood in/uitgang

Groep 5. -> 8.40

Groep 7-8 nood in/uitgang

•

De leerkracht van de kleuters zal tussen 8.20 – 8.45 op het plein zijn om de kinderen op te vangen zodat ze goed
en veilig de school binnen komen.

•

Leerkrachten brengen de kinderen gefaseerd naar buiten, iedereen wacht buiten de poort.

•

Er zullen op Brukelum geen brigadiers zijn.

Bijzondere activiteiten en dagen
• Geplande activiteiten als crea- en verkeersexamen gaan voor alle groepen niet door.
•

Het kamp van groep 8 en de musical in de ‘oude’ vorm kunnen helaas geen doorgang vinden. Met de leerkrachten
van groep 8 kijken we naar een goed alternatief voor het afscheid van groep 8. Hierover worden de kinderen en
ouders van groep 8 na de meivakantie ook verder geïnformeerd.

•

De Cito toetsen die normaal in juni afgenomen worden, blijven staan.

•

Op de bijzondere, reeds geplande, dagen in de jaarkalender wordt er geen onderwijs gegeven. Dit betreft
Hemelvaart (21 en 22 mei), studiedag (25 mei) en 2e Pinksterdag (1 juni).

Noodopvang
Onze invulling na de meivakantie staat in het teken van het onderwijs hervatten op school, voor alle kinderen. Daarbij
wordt nog wel een beroep gedaan op ons, voor het bieden van de echte noodopvang, voor ouders die in de cruciale
beroepen werken. Dit zullen wij dan ook blijven doen vanuit de uitgangspunten:
• De noodopvang is alleen toegankelijk voor kinderen van ouders met cruciale beroepen.
•

Op die momenten bieden we een opvangfunctie, niet door de reguliere leerkracht, waarbij kinderen, net als thuis,
de gelegenheid hebben aan hun weektaak te werken. Er vindt geen extra begeleiding plaats.

•

Aanvraag voor gebruik van de noodopvang kunt u doen via Barbara barbara.hoens@eenbes.nl

Zoals eerder gecommuniceerd loopt de noodopvang in de meivakantie via GOO kinderopvang. In verband met het
inplannen van de bezetting wil ik u, namens GOO, ook vragen dit waar mogelijk vroegtijdig aan te vragen via de website.
Ik besef mij dat u veel informatie tegelijk ontvangt. Tegelijk hoop ik hiermee toch een stuk duidelijkheid voor u te bieden,
zodat u ook weet waar u op kunt rekenen. Uiteraard kunt u met vragen altijd bij mij of de leerkracht van uw kind terecht.
Met vriendelijke groet,
mede namens het team,
Judith Sonnemans en Barbara Hoens
Directie Eenbes basisonderwijs Aarle-Rixtel

