Corona
Nieuwsbrief

Schooljaar 2019—2020
nummer 14

Inleiding
Beste ouder(s)/ verzorger(s),

In dit nummer:
Inleiding

1

De start na de Meivakantie is dit schooljaar spannend. Na een periode waarin we thuis werkten, mogen we gedeeltelijk weer naar school. Er zijn belangrijke onderwerpen die vragen om een duidelijke
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aanpak zoals: onze gezondheid, de noodopvang, het lesrooster en hygiëne. De herstart brengt risico’s
met zich mee die we zo klein mogelijk willen houden.
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De aanpak na de Meivakantie loopt van maandag 11 mei tot en met woensdag 20 mei. Daarna wordt
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de aanpak aangepast op basis van de laatste richtlijnen en inzichten.
De voorbereidingen voor herstart staan in het teken van de coronamaatregelen. Het
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“veiligheidsprotocol terugkeer” geeft ons de kaders waaraan de coronamaatregelen op school moeten voldoen. Het schoolgebouw de Boemerang is in de Meivakantie zeer grondig schoongemaakt. De
hygiënematerialen worden verspreid over elke verdieping en de begane grond. Zodat leerlingen en
medewerkers de handen en materialen kunnen ontsmetten. Daarnaast zijn er voor elk lokaal ontsmettingsmiddelen beschikbaar. Medewerkers dienen 1,5 m. afstand te houden, van elkaar en de
leerlingen. In het schoolgebouw worden looproutes aangehouden. Voor ouders geldt dat ze het
schoolgebouw niet mogen betreden en er wordt een speciale plek aangewezen waar ze afscheid
nemen van hun kind(eren). Er staat een begeleider bij de schoolpoort om de leerlingen op te vangen.
Het gebouw wordt tussen de middag extra schoongemaakt door de schoolschoonmakers. Voor de
leerlingen geldt dat de helft van de reguliere onderwijstijd op school wordt aangeboden en dat
groepsactiviteiten niet doorgaan. Belangrijk is dat medewerkers en leerlingen met corona-

Interessante informatie:

Aanpak na de Meivakantie.

gerelateerde klachten thuisblijven.
De maatregelen op basis van het veiligheidsprotocol worden maandag 11 mei door de leraren in de
klas georganiseerd en getraind, zodat we de leerlingen op dinsdag 12 mei goed kunnen begeleiden. U
ontvangt de definitieve clusterindeling van de groepsleraar. De noodopvang start op maandag 11
mei. Speciaal wil ik stil staan bij leerlingen en medewerkers die na de Meivakantie niet durven starten. Dat heeft meestal te maken met hun gezondheidskenmerken. De ouders van deze leerlingen
vraag ik hierover met mij contact op te nemen.
Tenslotte vraag ik u om met ons samen te werken om de risico’s, die de herstart met zich meebrengt,
zo klein mogelijk te houden.

Met hartelijke groet,
Ab de Laater.
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Noodopvang/clusterindeling
Na de meivakantie nemen de basisscholen de noodopvang van Jongleren over. Kinderen van
ouders in vitale beroepen kunnen dan onder schooltijd op school worden opgevangen. De kinderen die door Jongleren aan school zijn overgedragen zijn in onze lijsten verwerkt en ook de
losse aanvragen zijn verwerkt. Als het goed is heeft u inmiddels een bevestiging van ons ontvangen als u kind van de noodopvang gebruik maakt. Mocht dit niet het geval zijn wilt u dan
aub zo spoedig mogelijk een berichtje sturen aan Nancy Stam met daarin vermeld de namen
van uw kinderen en welke opvangdagen u wenst. Dit kan via social schools of via
nancy.stam@lpsnet.nl. U krijgt dan zo spoedig mogelijk een bericht terug.
We hebben inmiddels ook de lijsten van de voorschoolse en naschoolse opvang ontvangen van
Jongleren. Leerkrachten weten dus ook of uw door ouders gebracht wordt of van de voorschoolse opvang komt en of uw kind door de ouders wordt opgehaald of na de noodopvang nar de BSO
gaat.
Voor maandag na de vakantie hebben we het als volgt geregeld:
De kinderen worden via de achteringang (plein achter de kleuterlokalen) naar school gebracht
en ook weer opgehaald . Juf Patty staat bij de poort om de kinderen op te vangen en brengt ze
na schooltijd ook weer daar naartoe terug. Als u kind van de noodopvang gebruik maakt, moet
uw kind ook op school lunchen. Normaal gesproken krijgen kinderen tijdens het overblijven
drinken van de TSO, dat is nu niet het geval. Wilt u er aub aan denken, dat u uw kinderen ook
drinken voor de lunch meegeeft.
Het programma voor de eerste maandag na de vakantie ziet er als volgt uit:
Maandag 11-05
(5 kinderen uit groep 1-2,3 en 4)
Technieklokaal
Patty
Monique

Ochtend 8u30-12u00
8u30-8u45 vertellen over vakantie
8u45-9u15 spelen met ontwikkelingsmateriaal.
9u15-9u50: keuze tijd: ontwikkelingsmateriaal/laptops/
Kleuren/tekenen
9u50-10u00 eten en drinken
10u00-11u00 buiten spelletjes Monique (achterplein)
11u00-12u00 knutselactiviteit.
PAUZE eten en drinken voor de lunch moet door de kinderen
zelf meegenomen worden
Middag 13u00-15u00
13u00-14u00 Buiten spelletjes Monique achterplein
14u00-14u30 bouw/constructiemateriaal
14u30-15u00 voorlezen/ledjes zingen

Het programma voor de dagen daarna zal door de leerkrachten met de betreffende ouders gecommuniceerd worden net zoals de definitieve clusterindeling. Van alle wijzigingen hierin
bent u al op de hoogte gebracht, dus als u niets van ons gehoord bebt, dan is de clusterindeling
voor uw gezin hetzelfde gebleven.
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(her)start na de Meivakantie
Onderwijsinhoudelijk:
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