Nieuwsbrief Nr. 28.
Schooljaar 2019-2020
Vrijdag 05.06.2020.
Volledige opening van de Kring op maandag 8 juni.
Maandag 8 juni gaat de school weer open voor alle kinderen op alle dagen van de
week. We draaien daarmee zoals we dat gewend zijn. In deze nieuwsbrief zetten
we de laatste, praktische zaken daarover even voor u op een rij.
Het nieuwe protocol van de overheid hebben we toegepast op onze eigen situatie
en daaruit zijn de onderstaande afspraken gekomen:
 We ontvingen het verzoek om te kijken hoe we, vanwege de beperkte
ruimte, het brengen en ophalen van onze kleuters op de Sparrenlaan
konden aanpassen. Kleuters met broertjes en zusjes in de midden- of
bovenbouw worden gebracht bij het linker hek aan de Sparrenlaan, direct
naast de heg, bij het grote plein. Zij kunnen dan door hun oudere broer of
zus
naar
de
zandbakrand
worden
gebracht.
Kinderen zonder broer(tje) of zus(je) op school worden nog steeds
gebracht bij het kleuterplein hek. De leerkracht staat hen daar op te
wachten. De kinderen wachten op de zandbakrand.
Alle ouders met een kleuter in de onderbouw krijgen over het bovenstaande
nog nadere informatie.
 Kinderen die na schooltijd naar de BSO gaan verzamelen zich op de bankjes
onder de bomen op het grote plein. BSO medewerkers zijn op het plein om
de kinderen daar op te vangen.
 De hal, op beide locaties, wordt nog vrijgehouden en niet gebruikt voor
zelfstandig werken. Alleen wanneer er een onderwijsassistent is kunnen
kleine groepjes onder hun begeleiding zelfstandig werken.
 We hanteren weer gewoon alle bekende pauzetijden zoals voor de crisis.
 Weekopeningen en sluitingen doen we ook weer zoals we dat gewend zijn.
 Verjaardagen mogen worden gevierd in de klas. Trakteren mag, uitsluitend
verpakte traktaties, rechtstreeks uit de winkel: bijvoorbeeld zak party mix,
zakjes chips. Geen zelfgemaakte/gebakken traktaties a.u.b. Kinderen gaan
niet de klassen rond, dus geen traktatie voor de leerkrachten.
 Wilt u alle meegegeven leermiddelen (boeken, schriften, mappen enz.
enz.) a.s. maandag weer meegeven aan uw kind(eren)? Ook uitgeleende
IPads ontvangen we graag weer terug.
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Bewegingsonderwijs (gymmen).
De stamgroepen aan de Sparrenlaan gaan nog geen gebruik maken van
sportaccommodatie (Hoenderdaal). Onze vakleerkracht Marijke zal zoveel
mogelijk lessen in de buitenlucht geven. Als locatie hebben we gekozen voor het
veldje bij de Zwitserse brug. De gymtijden zijn iets aangepast omdat Marijke om
11:00 lesgeeft bij een andere school.
 08.45 – 09.45: middenbouw.
 09.45 – 10.45: bovenbouw.
De middenbouw gaat lopend naar het veldje, de bovenbouw misschien op de fiets.
Wilt u voor de veiligheid aan het gele vestje denken? Wij verzoeken u uw kind
oude(re) gymkleding alvast aan te trekken die een beetje vies mag worden. Dat
geldt ook voor de schoenen. Oude sportschoenen zijn daar erg handig voor! Een
flesje water is ook fijn om mee te nemen. Bij regen bepalen we in overleg of de
lessen doorgaan. We zijn niet bang voor een beetje regen maar we bekijken bij
hevige regenval hoe de voorspellingen zijn en of we wel of niet gaan. Er wordt van
ons allemaal een beetje flexibiliteit en aanpassingsvermogen gevraagd. Dat gaat
ons allemaal vast lukken.
De onderbouw op de Sparrenlaan gaat in kleine groepjes in de kleuterhal gymmen
met klein materiaal. U hoeft geen gymkleding mee te geven.
De kinderen op de Akkerweg maken gebruik van de eigen sportvoorziening in het
gebouw.
Schoolverslag en oudergesprekken.
Op 1 juli ontvangt u het 2e schoolverslag van dit schooljaar. Dat wordt een ander
verslag dan normaal. U bent immers zelf een periode met uw kind(eren) thuis aan
het werk geweest. Wij zijn benieuwd naar uw ervaringen en willen die graag
combineren met onze indrukken en beelden van uw kind(eren). Tot slot willen we
ook heel graag de input van kinderen zelf verwerken in het schoolverslag.
U ontvangt van ons een blad/format waarop u uw input kunt noteren. We vragen
ook kinderen om dit te doen. Op 6 en 7 juli staan de oudergesprekken gepland.
Die gaan in aangepaste vorm door. Omdat ouders, vanuit het protocol van de
overheid, nog steeds geen toegang hebben tot het gebouw, hebben we bedacht
om de gesprekken op het plein in de buitenlucht te houden. Op beide locaties is
daarvoor rond het gebouw voldoende ruimte.
We willen er dan een zgn. LOL-gesprek van
maken.
Dit
is
een
Leerling-OuderLeerkrachtgesprek. Dat betekent dat we
kinderen van harte uitnodigen om aanwezig te
zijn bij de bespreking van hun eigen
schoolverslag. Op school praten we veel over
kinderen maar we kunnen ook heel goed met
kinderen praten over hun eigen prestaties en
ontwikkeling. Ervaringen van andere scholen
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leert dat kinderen vaak goed kunnen verwoorden hoe hun leer- en ontwikkelproces
verliep. Met het stellen van de juiste vragen komt er veel informatie en inzicht
naar boven. Samen met het beeld van de ouders en leerkrachten kan dat een
waardevol gesprek worden. We hopen dat het mooi weer wordt op 6 en 7 juli.
Mochten de weersvooruitzichten slecht zijn dan gaan deze gesprekken niet door.
Op vrijdag 3 juli nemen we daarover een besluit en laten het u weten.
Afnamen Citotoetsen.
In onze jaarplanning staan vanaf 15 juni de zgn. Eindtoetsen van Cito gepland.
Dat zou betekenen dat we de kinderen, een week na de volledige opening van de
school, direct een flink aantal toetsen zouden moeten laten maken. We hebben
besloten dat niet te doen. De overheid geeft daarvoor ook de ruimte. Met behulp
van toetsen uit de methode, het dagelijkse werk in de stamgroep en de observaties
van leerkrachten krijgen we een goed beeld van het niveau van kinderen. Daar
hebben we de Citotoetsen niet voor nodig. Die stellen we dus uit tot september.
Ook het preadvies voortgezet onderwijs voor groep 7 stellen we uit tot september
na de afname van de eerste serie Citotoetsen.
Schoolkamp.
Voor de Pinkstervakantie is er vanuit school contact geweest met de GGD over de
juiste invulling van het schoolkamp. De overheid adviseert scholen om
terughoudend te zijn met dit soort activiteiten en altijd een verantwoorde,
aangepaste vorm te realiseren die past bij het huidige protocol. Het schoolkamp
kan doorgaan mits er niet meer dan 30 deelnemers (kinderen en volwassenen)
aanwezig zijn. In ons geval zitten we onder de 30 deelnemers. Daarnaast wordt
nadrukkelijk aandacht gevraagd voor het beperken van sportieve, inspannende
activiteiten. Ook alle geldende hygiënemaatregelen moeten worden nageleefd. Het
is geen bezwaar dat kinderen in grote(re) groepen in een ruimte aanwezig zijn of
gebruik maken van slaapzalen. Voor volwassenen geldt nog steeds de afstand van
1,50 meter. Daarom gaan er, behalve de vaste staf, geen extra leerkrachten naar
het schoolkamp. Die traditie gaat in tegen de regels.
Achter de schermen wordt hard gewerkt om het schoolkamp tot een succes te
maken en kinderen, na een periode van thuisonderwijs, toch een mooi kamp te
geven. Dank aan alle ouders en leerkrachten voor alle inspanningen!!
Afscheidsavond groep 8.
Het geplande afscheid van groep 8 kan gewoon doorgaan. Voor de Sparrenlaan
geldt dat we hoogstwaarschijnlijk na 1 juli met een grotere groep mensen (ouders,
kinderen en leerkrachten) afscheid mogen nemen. Dat biedt mogelijkheden waar
we nu over nadenken. De leerkrachten van de Akkerweg overleggen volgende
week over een definitieve invulling van het afscheid voor de leerlingen op die
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locatie. In elk geval willen we nadrukkelijk stilstaan bij de overgang van groep 8
naar het vervolgonderwijs.
Schoolfotograaf.
Komende week nemen we contact op met de schoolfotograaf van vorig jaar. We
willen proberen een afspraak te maken voor de zomervakantie. Opzet is om een
korte afspraak te maken voor het maken van groepsfoto’s. Leuk voor alle kinderen
om een klassenfoto te hebben en zeker voor groep 8 bij hun afscheid van de Kring.
We houden u op de hoogte.
Vervanging juf Ineke.
Juf Ineke (Sparrenlaan stamgroep 1-2) zal eerder met zwangerschaps- en
bevallingsverlof gaan dan gepland. We volgen de RIVM richtlijn dat zwangere
vrouwen vanaf de 29ste week tot de risicogroep behoren en niet meer voor de klas
mogen staan. De vervanging knippen we in twee delen. Het eerste deel voor de
zomervakantie en de periode na de zomervakantie. Het eerste deel zal Jantine
Walraven op donderdag en vrijdag en klas overnemen. Zij start op 18 juni. Jantine
is vaste invalster voor onze school en we zijn blij dat ze die weken kan komen.
Vervanging bij ziekte.
De kans bestaat dat we in de komende weken te maken krijgen met ziekte of
afwezigheid van collega’s. Gelukkig konden we de vroegtijdige start van het verlof
van Maartje en Ineke invullen maar door gebrek aan invalleerkrachten is dat niet
vanzelfsprekend. Het kan dus zijn dat we bij ziekte van een collega de groep van
uw kind naar huis moeten sturen. Mocht dat het geval zijn dan hoort u dat
natuurlijk zo snel mogelijk van ons.
Studiedag 22 juni.
Maandag 22 juni is de laatste studiedag voor het team van de Kring dit seizoen.
Alle kinderen zijn die dag vrij.
Kinderen verspreiden COVID-19 veel minder dan volwassenen.
Onderzoek van de RIVM bevestigt dat kinderen maar een kleine rol spelen
in de verspreiding van het nieuwe coronavirus. De basisscholen kunnen
dus definitief vanaf 8 juni weer volledig open. Dit maakte premier Mark
Rutte bekend in de persconferentie van 3 juni 2020.
Eerder was al bekend dat de basisscholen weer voltijds open zouden gaan, mits
onderzoek van de RIVM zou uitwijzen dat daartegen geen bezwaren bestaan. En
dat blijkt het geval. Rutte: “Het RIVM bevestigt dat uit alle lopende onderzoeken
in binnen- en buitenland blijkt dat er geen belemmering is om de scholen weer
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volledig open te laten gaan. Het is ook in het belang van leerlingen om weer een
volle week les te krijgen. Uiteraard lopen de onderzoeken door, we houden de
vinger aan de pols.”
Uit de peiling die AVS (Algemene Vereniging van Schoolleiders) 25 mei jl.
uitvoerde onder schooldirecteuren blijkt dat 79 procent van de schoolleiders het
een goed besluit vindt dat alle basisscholen op 8 juni weer opengaan, natuurlijk
mits de onderzoeken van RIVM dit toelaten. Wel verwachten schoolleiders
mogelijke problemen door een combinatie van het lerarentekort en ziekmeldingen
vanwege coronagerelateerde klachten.
De volledige openstelling van scholen in het voortgezet onderwijs laat nog even
op zich wachten. Op een vraag van een journalist tijdens de persconferentie
antwoordt minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge: “Er is onderscheid tussen
basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Kinderen in de basisschoolleeftijd spelen
een kleinere rol in de verspreiding van het virus en hebben ook mildere klachten
als ze ziek worden. Voor wat oudere kinderen zou dat anders kunnen zijn, daarom
zijn we voorzichtiger met het voortgezet onderwijs.”
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