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Wij gaan weer open!! Maar hoe?
De regering heeft besloten dat alle basisscholen aankomende week, vanaf 8 februari, weer in
zijn geheel open gaan. Net als de meesten van u vinden wij dat fijn en tegelijkertijd spannend.
We moesten even wachten op richtlijnen en aangescherpte maatregelen, maar inmiddels zijn
deze bekend. Vanmorgen heb ik de maatregelen die we als school moeten en willen gaan nemen
besproken met de voorzitter van de MR. In deze allereerste Pendulapost leest u hoe wij denken
op een verantwoorde wijze de deuren weer te openen en geven we antwoord op veel van uw
vragen. Het uitgangspunt is dat we veilig, verantwoord en uitvoerbaar open gaan en het voor de
kinderen zo normaal als mogelijk willen organiseren. Het is een heel pakket, dat realiseren wij
ons. Tegelijkertijd zijn veel maatregelen hetzelfde als na de vorige schoolsluiting. We proberen
het zo duidelijk en beknopt als mogelijk toe te lichten. Graag uw aandacht voor alle informatie
in deze Pendulapost.
Heeft u vragen neem dan contact op met Monique, monique.aarts@xpectprimair.nl
Belangrijkste afspraken schoolopening:
 Alle leerlingen gaan weer volledig naar school.
 Ouders zijn niet welkom in de school. Enkel op afstand, zonder
klachten, na triage en registratie.
 Brengen en halen gaat gespreid. Zowel qua ingangen als in tijden.
Meer info hierover op pagina 2.
 Ouders zijn zo kort als nodig op onze speelplaats. Daar dragen zij
een mondkapje en houden zij voldoende afstand!
 Leerlingen uit groep 7 en 8 zijn niet verplicht een mondkapje te
dragen. Voelt een kind zich met een mondkapje prettiger dan
mag dit in de gangen en buiten. In de klas gaat het af.
 Kinderen en teamleden hoeven in onze school geen mondkapje te
dragen. Professionals die dit zelf graag willen, mogen dit natuurlijk wel.
 Op school houden we de verschillende clusters zoveel mogelijk
gescheiden. Leren vindt plaats binnen het eigen cluster. Pauzetijden hebben we hierop aangepast om contacten tussen verschillende kinderen waar mogelijk te beperken.
 Kinderen hoeven geen afstand van elkaar te houden. Leerkrachten zijn alert op afstand naar kinderen. Maar we zijn hierin ook
realistisch.
 We zijn fanatiek met handen wassen en scherp op hygiëne.
 Kinderen (en professionals) met klachten zoals verkoudheid zijn
NIET welkom op school en sturen wij consequent naar huis. Wij
realiseren ons dat dit voor opvangproblemen kan zorgen. Toch is
dit hoe het zal moeten gaan... Veiligheid van een ieder staat bij
ons voorop!
 Geen naschoolse of buitenschoolse activiteiten.
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Hoe gaan we werken ?
We gaan werken in vier ‘bubbels’. We hebben verschillende starttijden, pauzes en eindtijden, zodat we de kinderen uit de verschillende clusters zo min mogelijk met elkaar in
contact te laten komen.
 Cluster 1-2
 Cluster 3-4
 Cluster 5-6
 Cluster 7-8
Cluster 1-2 en cluster 5-6 starten om 8.30 met de lessen. Inloop van 8.20 tot 8.30 uur.
Eindtijd is 14.45 uur op maandag, dinsdag en donderdag. 12.30 uur op woensdag en
vrijdag.
Cluster 3-4 en cluster 7-8 starten om 8.45 uur met de lessen. Inloop van 8.35 tot 8.45
uur. Eindtijd is 15.00 uur op maandag, dinsdag en donderdag en 12.45 uur op woensdag
en vrijdag.

Laptops en schoolwerk
Maandag 8 februari moeten alle leerlingen die een laptop in bruikleen hebben deze
mee terug nemen naar school. Vergeet daarbij niet de oplader en het ondertekende
formulier. Alle kinderen moeten ook hun schoolwerk wat nu thuis ligt mee naar school
nemen !

Maar hoe zit het nou met verplichte quarantaine,
testen en vaccineren?
De minister is heel helder hierover. We mogen geen risico’s meer nemen. Wanneer een
leerling (of leerkracht) uit een groep positief getest is, moet de gehele groep voor minimaal 5 dagen in quarantaine. Iedereen uit de betreffende groep wordt vanaf heden gezien als ‘nauw contact’. Betekent dat meteen dat dan ook broertjes en zusjes, vaders en
moeders in quarantaine moeten? NEE! Alleen de leerlingen uit de betreffende groep
blijven verplicht vijf dagen thuis. Het advies luidt om na 5 dagen uw kind te laten testen.
Test uw kind negatief, dan mag het weer naar school. Ik wil benadrukken dat dit landelijk
beleid is en niet en besluit van ons team of ons schoolbestuur! Het betreft een wettelijk
verplichte maatregel.
Let op: De school kan en zal u nooit verplichten om uw kind te laten testen. Dit is een
advies. Testen gebeurt ook nooit óp school! Wij zijn een onderwijsinstelling en verrichten geen medische handelingen. Laat u uw kind niet testen? Dan geldt een thuisquarantaine van 10 dagen.
We zullen de komende tijd gaan ervaren hoe werkbaar dit is. Vooralsnog hebben we het
afgelopen jaar nog zeer weinig besmettingen gehad op en om onze school. Wanneer we
ons allemaal strikt aan de maatregelen houden, blijft dit wellicht zo en valt het allemaal
wel mee.
Met onze professionals hopen we dat wij snel aan de beurt zijn voor vaccinatie. Daarmee
zijn namelijk meteen wat risico’s getackeld. Over het vaccineren van kinderen gaan wij
niet. Zoals ik al schreef bij het testen: wij verrichten nooit medische handelingen en u
bepaalt wat u wel/ niet wenst voor uw kind. Niet wij!

Halen en brengen
Brengen:
Graag willen wij drukte op en om onze
school voorkomen. Het is van groot belang
dat u zo kort mogelijk, of zelfs NIET op het
plein komt. Het is niet toegestaan om in het
tussenstuk, waar de fietsen staan, te wachten. Dit zodat de kinderen veilig hun fietsen
kunnen stallen en bij vertrek kunnen pakken. Dit stuk wordt alleen verkeersruimte,
dit om zo veel mogelijk afstand te kunnen
bewaren. Wij hopen dat veel kinderen van
de hogere groepen zelfstandig naar school
komen, zodat de drukte rondom de school
beperkt blijft.
Er worden looproutes aangegeven. Vraag is
of iedereen deze in acht wil nemen.
Voor ouders van kleuters maken we een
uitzondering, wanneer zij de maatregelen in
acht nemen en bij voorkeur een mondkapje
dragen. Kleuters mogen zoals ook voor de
schoolsluiting via de schuifdeur van het
lokaal naar binnen. Ook voor deze ouders
geldt: kom met één ouder en blijf zo kort
mogelijk. Als u iets wilt communiceren met
de leerkracht doe dit via mail en NIET aan
de deur. Waar nodig kan er via teams of
telefonisch contact met u opgenomen worden.

Halen:
Leerkrachten uit 1-2 en 3-4 komen met de
kinderen naar buiten. Deze ouders kunnen
op het schoolplein rondom het klimtoestel
en de draaischijf, met inachtneming van de
1.5 meter en met voorkeur met mondkapje,
wachten. Het schoolplein wordt verlaten
door de poort bij het oude GGD gebouw of
de poort bij de Pendula boom.
Kinderen cluster 5-6 en 7-8 komen alleen
naar buiten. Ouders van kinderen uit cluster
5-6 en 7-8 kunnen in het
park wachten.

Carnavalsvrijdag (12-02) en studiedag (01-03)
Vrijdag 12 februari zouden we carnaval
vieren op school. Carnaval gaat dit jaar niet
door. Omdat we allemaal wel toe zijn aan
wat gezelligheid tijdens deze nare periode
én we de kinderen (en zij elkaar) gemist
hebben, zullen groepsleerkrachten deze
ochtend met hun eigen groep een feestelijk programma samenstellen. We mogen
helaas geen gebruik maken van hulpouders
dit jaar.

We houden vanaf heden gewoon onze
kalender aan zoals u die thuis heeft. De
studiedagen die gepland staan, hebben wij
écht nodig voor onze schoolontwikkeling.
Op 1 maart is de school dicht omdat Xpect
Primair dan een studiedag voor alle 25
Tilburgse scholen organiseert.

Kinderen mogen verkleed naar school komen, maar zonder losse attributen.
Daarna een hele fijne vakantie.
Alaaf !

De ontwikkeling van uw kind!
In de media is de laatste tijd veel
gesproken over leerachterstanden
bij kinderen door corona. Met het
team van Pendula geloven wij hier
niet in. Kinderen kúnnen niet achterlopen op hun eigen ontwikkeling.
Het aanbod van leerstof loopt hooguit wat achter, maar dat halen we
wel in! Er is superhard gewerkt tijdens de schoolsluiting en nu mogen
we weer op school aan de slag. En
we hebben nog heel wat maanden
te gaan. Geen reden tot zorgen dus.
In de voor ons liggende weken gaan
leerkrachten goed kijken en d.m.v.
toetsing meten waar kinderen staan
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in hun ontwikkeling en wat er
nodig is om hen goed te begeleiden. Graag gaan we daarover met
u in gesprek en uw kind. De vorm
(online of fysiek) bepalen we later
wat mogelijk is. Om de leerkrachten
de ruimte te geven alles goed in
kaart te brengen en de kinderen de
ruimte te geven eerst weer te wennen aan school voordat bv. cito's
afgenomen worden is de planning
aangepast. Gesprekken vinden
plaatst van 19 t/m 26 april.
Kinderen groepen 3 t/m 8
krijgen op 28 april het rapport
mee naar huis.

Online onderwijs én
onderwijs op school?
In de afgelopen periode hebben we ons
onderwijs op afstand verzorgd. Iets wat
een jaar geleden nog volledig onbekend
voor ons was en waar we nu redelijk in
thuis zijn. Nu gaan we weer open en dus
óp school onderwijs verzorgen. Dat is
goed, want op school lukt het leerkrachten
veel beter om maatwerk te leveren en aan
te sluiten bij de onderwijsbehoeften van
ieder kind.
In de aankomende periode zullen kinderen
soms door corona omstandigheden thuis
zijn. Neemt u dan contact op met de leerkracht via de mail, telefoon of via teams.
Onze leerkrachten kunnen het niet allebei
op hetzelfde moment. Ik hoop dat u daar
begrip voor heeft. Instructies worden alleen op school verzorgd. Wanneer een
hele groep in quarantaine moet, inclusief
de leerkracht (zonder ziek te zijn), is online
onderwijs wel een mogelijkheid. We informeren u uitgebreid als dit aan de orde is.

