Praktische zaken voor de doorstart vanaf 8 juni:
Tijdens de persconferenties van 19 mei en 3 juni heeft de Rijksoverheid aangegeven dat de
basisscholen vanaf 8 juni weer volledig open mogen voor alle kinderen. Wij zijn blij dat wij alle
leerlingen van maandag t/m vrijdag weer op school gaan lesgeven. Voor leerlingen, ouders en
teamleden is het wel nog steeds van groot belang dat we ons blijven houden aan de richtlijnen van
het RIVM om de kans op besmetting met corona zo klein mogelijk te maken. Deze richtlijnen zijn op
kleine onderdelen anders dan de richtlijnen die geldig waren bij de herstart op 11 mei. Hieronder
staan alle praktische zaken, met de aanpassingen, nogmaals uitgewerkt. Deze zaken zijn inmiddels
afgestemd met de medezeggenschapsraad (MR).
Het is belangrijk dat u de tekst, samen met uw kind(eren), wederom goed doorneemt en dat u zich
aan deze maatregelen houdt. Alleen wanneer we dat samen doen kunnen we veilig uw kinderen
blijven verwelkomen.
Alle kinderen weer naar school
• Alle kinderen gaan vanaf 8 juni weer volledig naar school, waarmee de noodopvang voor
ouders in vitale beroepen vervalt. Ook de kinderopvang gaat weer volledig open voor
kinderen die daar normaal gesproken ook gebruik van maken (opvang sluit aan bij de nieuwe
schooltijden).
Brengen en halen
• Houd bij het brengen en halen 1,5 meter afstand.
• Ouders mogen niet in de school en ook niet op het schoolplein komen. Ouders nemen buiten
het hek afscheid van hun kind.
• Kinderen worden door maximaal één ouder gebracht of gehaald.
• Wanneer uw kind zelfstandig naar school kan heeft dat de voorkeur.
• Kom zoveel mogelijk lopend naar school, dat maakt het aankomen en weggaan bij school
makkelijker en sneller.
Schooltijden en te gebruiken ingangen
• Hoewel we blijven werken met een continurooster, gaan de lestijden veranderen (zie
onderstaand rooster).
• Om drukte bij inloop en vertrek te voorkomen, starten en eindigen we de lesdag in twee
groepen. In onderstaande tabellen is aangegeven welke start en stoptijden iedere groep
heeft. Middenbouw kinderen komen het plein op bij het hek tegenover de ingang.
Bovenbouw kinderen het plein op via de zij-ingang. Bij uitloop vice versa.
Starttijden
Kleuteringang
Ingang MB/BB
8:15-8:20 uur
Leerjaar 3 en 6
8:20-8:25 uur
OB1
Leerjaar 4 en 7
8:25-8:30 uur
OB2
Leerjaar 5 en 8
Einde lestijd
13:55-14:00 uur
14.00-14.05 uur
14.05-14.10 uur

Kleuteringang
OB1
OB2

Ingang MB/BB
Leerjaar 3 en 6
Leerjaar 4 en 7
Leerjaar 5 en 8

Mochten deze schooltijden voor u problemen opleveren, neemt u dan contact op met de directie

(montessorischool@primovpr.nl )

•
•
•

•
•

Teamleden staan klaar om de kinderen van groep 1 en 2 de school in te begeleiden. Zij
moeten daarbij wel 1,5 m afstand van de kinderen houden.
De leerkrachten van de midden- en bovenbouw staan op het plein en in de gang om de
kinderen te ontvangen (zij blijven ook op 1,5 m afstand van de kinderen).
Heeft uw kind moeite met afscheid nemen en wil hij/zij niet zelfstandig de school in, dan
vragen wij u even plaats te maken voor anderen die de school binnen willen. Probeer het
afscheid nemen later nog eens. Lukt het afscheid nemen niet, dan vragen wij u uw kind weer
mee naar huis te nemen.
Zorg ervoor dat u/je goed op tijd bent zodat we de inloop goed spreiden en op tijd met de
lessen kunnen beginnen.
Na school gaat iedereen direct naar huis of de opvang.

Na binnenkomst van de school
• Kinderen hangen hun jassen en tassen op aan de kapstok en bergen hun hapje en drankje op
de gebruikelijke plaats op. Een bidon met water mag mee de klas in.
• Vervolgens wassen de kinderen hun handen op aanwijzing van de leerkracht.
Meebrengen van huis
• Vooral bij de jongste kinderen vinden we het fijn wanneer ze makkelijke kleding en schoenen
dragen die ze zelf goed kunnen aandoen (voorbeeld: bij toiletgebruik, jassen aandoen voor
buitenspelen, etc.).
• We hebben twee pauzemomenten per dag. De eerste is rond 10 uur, hiervoor kunnen de
kinderen iets kleins te eten en drinken meenemen. De tweede pauze rond 12 uur is de
lunchpauze, hiervoor moeten de kinderen een makkelijke lunch met iets te drinken
meenemen. Uiteraard is het ook een goed idee om een (extra) bidon gevuld met water mee
te nemen.
• Alle iPads van school die tijdelijk thuis gebruikt zijn, willen we graag weer terug op school
hebben.
Hygiëne maatregelen
• Kinderen en leerkrachten wassen in ieder geval hun handen met water en zeep (30
seconden) bij:
➢
binnenkomst
➢
na de pauze
➢
voor het tussendoortje en de lunch
➢
na toiletbezoek
➢
na neussnuiten
• Niezen en hoesten in de binnenkant van de elleboog.
• In de klassen zijn desinfecterende sprays en doekjes aanwezig om materialen en
oppervlakten schoon te maken.
Ziekte van leerkracht
• Wanneer één van de op school lesgevende leerkrachten ziek is, kunnen we de betreffende
groep niet op school opvangen. De kinderen krijgen die dag geen les op school en blijven dus
thuis. Dit zal bekend gemaakt worden via Klasbord (uiterlijk voor 7.30 uur).

•

Wanneer een leerkracht in de loop van de dag corona gerelateerde klachten krijgt, gaat deze
direct naar huis. We nemen dan contact op met de ouders van die groep om de kinderen te
komen ophalen.

Contact met ouders
• Ouders kunnen niet voor gesprekken de school bezoeken. Waar nodig zullen de gesprekken
plaatsvinden via (video)bellen of via de mail.
Wanneer mag een kind of een teamlid niet naar school
• Kinderen, ouders en teamleden mogen niet naar school wanneer zij zelf de volgende
klachten hebben:
➢
neusverkoudheid
➢
niezen
➢
(licht) hoesten
➢
keelpijn
➢
moeilijk ademen
➢
tijdelijk verminderde smaak en reuk
➢
verhoging (tot 38 graden Celsius) of koorts
•
•
•

•

•

Gym
•

Ook wanneer één van de gezinsleden benauwdheidsklachten of koorts heeft mag het kind,
ouder of teamlid niet naar school.
Als iedereen thuis 24 uur geen klachten heeft, mag uw kind weer naar school.
Wanneer uw kind op school corona gerelateerde klachten heeft, zullen wij contact met u
opnemen om uw kind en eventuele broertjes en zusjes direct op te komen halen. Het is
daarom belangrijk dat u telefonisch goed bereikbaar bent.
Op school zijn onvoldoende middelen om bij de kinderen de temperatuur te kunnen meten.
Bij twijfel neemt school contact op met de ouder(s) met het verzoek het kind op te komen
halen.
Wilt u wanneer uw kind chronisch verkouden is of hooikoorts heeft contact opnemen met de
school (via: montessorischool@primovpr.nl of 0181-312967).

Vanaf 8 juni willen we ook weer op de donderdagen de gymlessen door onze vakleerkracht
hervatten. De gymlessen kunnen tot de zomervakantie alleen buiten plaatsvinden. Wij zijn
nog in overleg over de locatie. U ontvangt hierover later nog meer informatie.

Melding maken bij de schoolleiding
• Mocht er onverhoopt een besmetting bij uw kind worden geconstateerd, dan vragen we u
om hiervan direct melding te doen bij de schoolleiding.
Wat wanneer u uw kind niet naar school wilt laten gaan
• Wanneer u uw kind niet naar school wilt laten gaan, vragen wij u dit bij ons bekend te maken
via ons schoolmailadres: montessorischool@primovpr.nl
• Vanaf 8 juni zullen de leerkrachten geen thuisonderwijs meer verzorgen.
Wat gaat niet door tot de zomervakantie
• Zwemlessen

•
•
•
•

•
•

Gastlessen
CITO toetsen
Kinderen krijgen aan het eind van dit schooljaar geen rapport.
Trakteren is voorlopig niet toegestaan, niet aan de kinderen in de groep en niet aan de
leerkrachten. Uiteraard vieren we verder wel de verjaardag van een kind zoals we dat
gewend zijn.
Bovenschoolse activiteiten zoals plusgroepen.
Studiedag van 12 juni

Afscheid groep 8
• We vinden het heel erg jammer dat er in de richtlijnen van de PO-raad niet de ruimte is
gekomen om de afscheidsmusical van groep 8 en hun afscheid op school te organiseren zoals
we dat gewend zijn. Natuurlijk gaan we onze best doen om, binnen de mogelijkheden die we
nu hebben, er toch iets leuks van te maken.
Informatie en vragen
• Mocht u meer informatie willen over de richtlijnen van het RIVM en de protocollen van de
PO-raad, dan kunt u daarvoor terecht op hun websites. Voor andere vragen kunt u mailen
naar montessorischool@primovpr.nl
Tot slot
• In alle maatregelen en keuzes die we nemen volgen we de richtlijnen van de overheid en het
RIVM. De PO-Raad, de landelijke organisatie die alle basisscholen vertegenwoordigt, maakt
van die richtlijnen een vervolgprotocol. Binnen deze regels proberen we het als school
werkbaar en veilig in te richten voor kinderen, medewerkers en ouders. Dat is soms een hele
puzzel. We zijn blij met het goede onderlinge overleg met de medezeggenschapsraad en alle
medewerking en begrip die we tot nu toe van u hebben mogen ervaren.
Met vriendelijke groet, mede namens het team en de MR
Sylvain Bogerd
Nanda van Dijk

