5 februari 2021
Betreft: Het weer open gaan van de Bogermanschool
Beste ouders en verzorgers,
Zoals u wellicht heeft gehoord mogen de scholen weer open!
Daar zijn wij heel blij mee, want we hebben de kinderen ontzettend gemist.
Het heropenen van de school willen we uiterst zorgvuldig en verantwoord doen,
zodat we een veilige plek zijn voor de kinderen en collega’s.
Een van de uitgangspunten van de minister is om de risico’s zo klein en beheersbaar
mogelijk te houden en om in bubbels te werken. Ons bestuur heeft daarom gekozen
om in halve groepen open te gaan. Dit doen we tot aan de voorjaarsvakantie.
Op basis van de ontwikkelingen zullen we daarna weer verder kijken.
Er zit een brief van het bestuur achter deze brief.
Rooster
Dit betekent dat de kinderen 2 dagen van de week les krijgen op school en 2 dagen
thuis moeten werken. We hebben geprobeerd zoveel mogelijk rekening te houden
met broertjes en zusjes door de bubbels op alfabetische volgorde in te delen. De
combinatiegroep 4/5 wordt echter gesplitst in een groep 4 en een groep 5. Enkele
broertjes of zusjes van die groep komen dan in een andere bubbel.
Op de dagen dat de kinderen niet naar school gaan is er (digitaal) huiswerk voor de
kinderen.
Het rooster gaat in op 8 februari.
De indeling van de kinderen is als volgt:
Groep
1/2a, 1/2 b en 1/2c,
3, 4, 5, 6, 7, 8

Bubbel 1 (ma- do)
Achternaam A t/m J

Bubbel 2 (di- vr)
Achternaam K t/m Z

Groep 4/5

Groep 5

Groep 4

U wordt hier apart over geïnformeerd door de leerkracht.
Lesinhoud
Wanneer de lessen weer starten zullen we ons richten op het welbevinden van de
kinderen. Er is ruimte om met elkaar te praten en te werken over de afgelopen
periode. Daarnaast zullen we ons richten op rekenen en taal. Elke leerkracht heeft
goed voor ogen aan welke cruciale doelen we de komende periode gaan werken.
De Midden toetsen van Cito zullen pas na de voorjaarsvakantie plaatsvinden.
Rotterdams Goud
We zullen de komende 30 dagen werken aan routines binnen de school. Hiermee
creëren we een klimaat dat rust en duidelijkheid biedt voor kinderen. Zij komen
hiermee snel weer in de ‘leerstand’.
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1,5 meter
Voor de leerlingen onderling geldt de afstandsregel van 1,5 meter niet. De afstand
van 1,5 meter geldt waar mogelijk wel tussen de leerling en leraar en in ieder geval
tussen alle volwassenen onderling.
Niet welkom
Dat betekent voor u als ouder dat u helaas niet welkom bent in de school. De enige
uitzondering die we daarop maken zijn de ouders van de peuters en als u van ons
een uitnodiging ontvangt om langs te komen.
Deze peuterouders mogen alleen mee naar binnen door de ‘kleuteringang’ aan de
Utrechtsestraat. Er mogen 2 ouders tegelijk in de hal aanwezig zijn. Andere ouders
blijven buiten wachten totdat ze naar binnen mogen (net als bij de supermarkt).
Kom alstublieft alleen. Peuterouders mogen niet het klaslokaal in.
Halen en brengen
Om te voorkomen dat we massale haal- en brengmomenten krijgen, werken we met
tijdssloten. Dit betekent dat uw kind op andere tijden naar school komt en gaat dan
u gewend bent. Kijkt u goed op het rooster, hoe laat uw kind mag beginnen!
Het rooster staat onderaan de brief.
De kinderen wachten buiten op het plein achter het lint. Op het plein staat het
nummer van de groep aangegeven. De kinderen worden door de leerkracht
opgehaald om naar binnen te gaan en de leerkracht brengt de kinderen aan het
eind van de dag ook weer naar buiten.
We willen u vragen om de kinderen van groep 7 en 8 zelfstandig naar school te laten
komen. Ouders van de andere groepen willen we vragen om alleen te komen en
een mondkapje te dragen.
Peuters en kleuters 1/2 a en 1/2 b gaan door de kleuteringang aan Utrechtsestraat
naar binnen en naar buiten.
Groepen 4 en 4/5 gaan door de zij- ingang bij de gymzaal aan de Utrechtsestraat
naar binnen en naar buiten.
Groep1/2 c, 3, 5, 6, 7 en 8 gaan bij de hoofdingang op het Stichtseplein naar binnen
en naar buiten.
Laatkomers
Wanneer kinderen te laat worden gebracht bij de kleuteringang of de zij-ingang
zullen zij naar de hoofdingang gebracht moeten worden.
Zo kunnen we de veiligheid (eigen bubbel) beter organiseren.
We vinden het belangrijk en bovendien veiliger, om gezamenlijk te starten.
We zullen u aanspreken als u herhaaldelijk te laat bent.
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Pauze
De kinderen hebben gewoon pauze. Voor het eten en drinken wassen wij allemaal
onze handen. Er mag geen eten gedeeld worden.
Na de pauze worden handen opnieuw gewassen.
Mag mijn kind naar school?
Wanneer we op school merken dat uw kind verkoudheidsklachten heeft, zullen we u
bellen en u vragen om uw kind op te komen halen. Broertjes en zusje zullen helaas
ook mee naar huis moeten gaan.
Wanneer u uw kind(eren) komt halen, wacht u buiten bij de deur. Wij komen uw kind
naar de deur brengen.
Kinderen kunnen het schoolgaan weer hervatten, wanneer zij 24 uur klachtenvrij zijn.
Wanneer uw kind koorts of benauwdheidsklachten heeft, moet u uw kind ophalen.
Verstandig is om het dan te laten testen. Bij twijfel altijd testen!
Wanneer een kind in de groep Corona heeft gaat de hele groep (beide bubbels) 5
dagen in quarantaine (ook de leerkracht).
Wie een negatieve testuitslag kan overleggen kan weer op school komen. Is er geen
negatieve testuitslag dan blijft uw kind nog eens 5 dagen thuis.
Na de quarantaine periode kunnen de kinderen weer naar school komen, wanneer
zij 24 uur klachtenvrij zijn.
Wanneer u uw kind niet naar school laat gaan, dan moet u de school hiervan op de
hoogte stellen via de School App.
De leerkracht heeft klachten
We willen proberen te voorkomen dat de leerkrachten verkouden worden. In dat
geval moet zij zich laten testen en zijn alle kinderen aangewezen op thuisonderwijs.
Daarom willen wij streng zijn op het snotneuzenbeleid en vragen we om uw
medewerking.
Het kan natuurlijk toch zijn dat de leerkracht verkoudheidsklachten heeft. In dat
geval kan de leerkracht niet voor de klas staan. Het thuisonderwijs start direct op
zoals u nu inmiddels gewend bent.
Wanneer de leerkracht ziek is en niet kan werken proberen we een andere oplossing
te zoeken. Houdt hiervoor de schoolapp goed in de gaten.
Thuisonderwijs
Wanneer een groep in quarantaine gaat, verzorgt de leerkracht het (digitale)
thuisonderwijs. Op woensdag verzorgt de leerkracht het thuisonderwijs voor kinderen
die niet op school kunnen zijn.

3

Veiligheidsmaatregelen in school
• Volwassenen houden 1,5 meter afstand.
• Groepen blijven zoveel als mogelijk in hun eigen bubbel.
• We spelen in gescheiden groepen buiten.
•
We niezen in onze ellenboog, en we geven hier instructie op.
• We gebruiken papieren handdoekjes en zakdoekjes.
•
We schudden geen handen.
• Groep 6, 7 en 8 desinfecteren bij binnenkomst eerst hun handen.
• Groep 7 en 8 dragen een mondkapje als zij de school in komen en door de
gang lopen.
•
We wassen handen minimaal 20 sec. voor het eten en na toiletbezoek met
water en zeep.
• Toiletten worden om 10.30 uur en om 13.00 uur extra schoongemaakt en aan
het eind van de dag komt de schoonmaakster schoonmaken.
•
Deurklinken worden extra schoongemaakt door de conciërge en we houden
deuren zoveel mogelijk open.
• Tafels worden na de lesdag schoongemaakt.
•
Ouders komen niet in de school m.u.v. ouders van peuters.
•
Jassen op de gang aan de kapstok. Uit elkaar als dat kan.
•
Eten en drinken komt niet gezamenlijk in een bak.
•
We stoeien en knuffelen zo min mogelijk.
•
Vermijd contact met handen en ogen.
•
Kinderen mogen geen voedsel delen.
•
Kinderen mogen geen speelgoed van thuis mee naar school meenemen.
•
Er zijn geen gezamenlijke bakken met stiften, maar ieder heeft een eigen setje
en een eigen wisbordje.
•
Chromebooks worden na elke les schoongemaakt.
Wat kunt u zelf doen
• Trek uw jonge kind gemakkelijk kleding aan zodat de juf zo min mogelijk hoeft
te helpen (denk aan een joggingbroek/ schoenen met klittenband).
• Geef eten en drinken mee in een verpakking die uw kind zelf kan openen.
• Geef eten mee dat u kind zelf makkelijk kan eten (schil bijv. het fruit zelf van
tevoren).
• Leer uw kind zijn neus zelf te snuiten en handen te wassen.
• Houd afstand tot andere ouders en draag een mondkapje.
• Laat uw kind bij verkoudheidsklachten thuis en bij twijfel laat het testen.
• Stel uw vragen telefonisch.
Beschermende kleding
Het dragen van een mondkapje is voor groep 7 en 8 verplicht. Het mondkapje kan
af als zij aan hun tafel zitten. Personeel mag een mondkapje of gezichtsmasker
dragen in de school.
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Jarig
Is uw kind jarig geweest of wordt uw kind nog jarig, dan vieren we dat anders dan u
gewend bent.
De kinderen gaan niet de klassen rond. Zij mogen wel trakteren, maar de traktatie
moet per stuk voorverpakt zijn. Helaas geen zelfgebakken producten deze periode.
U kunt denken aan kleine Twix of ontbijtkoek. Uiteraard wordt uw kind in het zonnetje
gezet. Graag wel even van tevoren doorgeven aan de leerkracht dat u het wilt
vieren.

Groep 8
De adviesgesprekken voor de kinderen van groep 8 zijn op 18 februari 2021
De Dagprogrammering
De Dagprogrammering onder schooltijd en naschooltijd gaat niet door. Wel kunt u
kind binnenkort inschrijven voor de 2e ronde die na de voorjaarsvakantie gaat
starten.
Dubbeldossis
De Dubbeldosis voor groep 3 en 4 gaat wel gewoon door.
Na de voorjaarsvakantie zullen we nieuwe groepen samenstellen.
Dubbeldosis is extra instructie op wat er in de klas gebeurt. Alleen kinderen met leer
achterstanden komen hiervoor in aanmerking.
Opvang voor kinderen met ouders in een vitaal beroep
Kinderen waarvan de ouder een vitaal beroep uitoefent, kunnen worden
opgevangen op school binnen de reguliere schooltijden.
We hanteren voor de vitale beroepen de lijst van het ministerie. We willen u vragen
om zoveel mogelijk zelf de opvang te regelen en speciaal voor de woensdag.
Voor vragen kunt contact opnemen met de IB-ers.
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Groep
Panda's/ koala's ochtend
IJsberen ochtend
Panda's/ koala's middag
IJsberen middag

Schooltijd
08.40 - 11.30 uur
08.50 - 11.20 uur
12.15 - 15.10 uur
12.25 - 15.20 uur

Ingang
Kleuteringang
Kleuteringang
Kleuteringang
Kleuteringang

Groep
Groep 1/2a
Groep 1/2b
Groep 1/2c

Schooltijd
08.30 - 15.00 uur
08.20 - 14.50 uur
08.20 - 14.50 uur

Ingang
Kleuteringang
Kleuteringang
Hoofdingang

We hopen u met deze brief voldoende geïnformeerd te hebben.
Bij vragen kunt u altijd contact met ons opnemen.
Het Bogermanteam
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