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Details, heel veel details

Er staat tot 1 juni niets gepland dat
doorgaat. Daarna is ook alles nog onzeker.

Hoofdlijnen:
•

Bijzondere tijden deel 3
Nog even en dan is het 11 mei! Nooit
gedacht dat we ooit nog eens zó zouden
uitkijken naar 11 mei. De dag dat we weer
mogen beginnen met fysiek lesgeven. We
hebben er ongelooflijk veel zin in!

•

Het schema
We gaan het lesgeven opstarten volgens
het volgende schema:
•
•
•
•

Maandag de groepen 2, 4, 6 en 8
Dinsdag de groepen 1, 3, 5 en 7
Donderdag de groepen 2, 4, 6 en 8
Vrijdag de groepen 1, 3, 5 en 7

Op woensdag komen de eerste week (de
week van 11 mei) de groepen 2, 4, 6 en 8.
De tweede week (de week van 18 mei)
komen de groepen 1, 3, 5 en 7 naar school.
En zo gaat dit schema verder. Hiermee
realiseren we 50% onderwijs voor alle
leerlingen zoals de overheid voorschrijft. We
gaan hiermee door totdat de overheid
anders beslist.

•

•

•

•
•
•

Elke groep heeft de hele dag een
extra lokaal tot haar beschikking
zodat de groep gesplitst kan worden.
De leerkracht van wie de groep niet
naar school komt, is wel op school
aanwezig om indien gewenst de
leerkracht, waarvan de groep wel op
school is, te ondersteunen.
Daarnaast is deze leerkracht bezig
met het (t)huiswerk van haar/zijn
groep.
Het (t)huiswerk wordt minder
intensief dan in de voorgaande
weken.
We gaan in de komende periode
werken met een continurooster om
zo weinig mogelijk
‘verkeersmomenten’ van ouders
rondom de school te hebben. De
start van de lessen zal zijn om 8.45
uur, met een inloop vanaf 8.30 uur.
einde van de lessen om 14.30 uur.
Op woensdag eindigt de dag voor
alle leerlingen om 12.15 uur.
De school is voor ouders helaas
voorlopig verboden gebied. Op de
pleinen en rondom de school vragen
we u om 1,5 meter afstand van
elkaar te houden.

De voetbalkooi gaat na schooltijd
weer open.
Stagiaires gaan weer meedraaien in
de groepen.
De afstand van de leerling tot de
leerkracht is zoveel mogelijk 1,5
meter. Het zal af en toe nodig zijn

hiervan af te wijken. Voor leerlingen
onderling gelden geen
afstandsregels.

Onder schooltijd:
•

Naar school brengen en weer ophalen:
•

•

•

De leerlingen van de groepen 1 en 2
worden door u tot 8.45 uur op het
kleine plein gebracht. Daar zijn de
leerkrachten van deze groepen
aanwezig. De leerlingen blijven eerst
buiten spelen. Als alle leerlingen er
zijn gaan de leerkrachten met de
leerlingen naar binnen.
De leerlingen van de groepen 3 t/m
8 worden tussen 8.30 uur en 8.45
uur bij een van de hekken (hoofd
ingang en voetbalkooi) van het
grote plein afgezet en lopen zelf
over het plein direct naar binnen.
Ook op dat plein is er toezicht.
Kinderen die alleen naar school
kunnen gaan, komen zoveel
mogelijk zelfstandig.
De leerlingen gaan na schooltijd bij
dezelfde uitgang naar buiten als dat
ze naar binnen zijn gaan.

•

•

Bijzonderheden:
•

Pauzes en tussen de middag:
•

•

•

Er is een rooster gemaakt wanneer
welke groep buiten mag gaan
spelen. Omdat dit allemaal onder
schooltijd plaatsvindt is het niet
interessant om dit hier te vermelden.
De leerlingen eten op school, met
hun eigen leerkracht. We willen u
vragen er rekening mee te houden
dat de broodtrommels niet in een
koelkast bewaard kunnen worden. U
kunt dus overwegen om de lunch
mee te geven in een koeltas(je)
voorzien van naam.
Graag ook de lunch gescheiden van
het schoolwerk, dat eventueel ook in
de tas zit, meegeven om vervelende
lekkages te voorkomen.

De afgelopen periode is er veel
materiaal mee naar huis gegeven.
We willen dat uw kind dit, zoveel als
mogelijk, de eerste dag weer mee
naar school neemt.
Het kan zijn dat u een tablet van
school in bruikleen heeft. Deze mag
nog even thuisblijven als deze nodig
is voor het thuiswerk. Als het
apparaat inmiddels werkeloos bij u
thuis staat dan graag weer
meegeven naar school.
De schoolbibliotheek gaat open
onder begeleiding van leerkrachten.
Biebmoeders zijn helaas voorlopig
ook nog even niet welkom.

•

Leerlingen die jarig zijn, mogen
trakteren maar alleen op
voorverpakte ‘materialen’. Zelf
gemaakte traktaties zijn niet
toegestaan. De kinderen gaan niet
door de klassen. De eigen
klasgenoten zullen hun naam op de
verjaardagskaart schrijven.
Wilt u kinderen die zelf nog geen
veters kunnen strikken, schoenen
aantrekken waarbij dit niet nodig is.
Wilt u kleuters kleding aangeven die
ze zelf gemakkelijk aan en uit
kunnen doen?

Hygiëne:
•

•

•

•

Er zal plexiglas voor elke leerkracht
op school aanwezig zijn. Het is aan
de leerkracht zelf of zij/hij dit
gebruikt.
Hetzelfde geldt voor mondkapjes;
ze zijn aanwezig en het is aan de
leerkracht zelf om te beslissen of
zij/hij dit gebruikt.
Er is voor iedereen, dus ook voor de
leerlingen, voldoende zeep, handgel
en papieren handdoekjes aanwezig.
Deurknoppen en lichtknoppen en
andere voorwerpen worden
geregeld schoongemaakt. Het

•

•

schoonmaakbedrijf komt vaker
langs om ons daarbij te
ondersteunen.
Bij de ingangen staan dispensers
met desinfecterende handfoam,
hiermee moet iedereen die de
school in komt de handen
ontsmetten. Wilt u uw kinderen
voordat ze van huis gaan ook goed
de handen laten wassen?
Er kan geen hoofdluiscontrole
plaatsvinden. Wilt u uw kinderen
thuis zelf goed controleren voordat
ze naar school komen?

Opvang:
•

De opvang van leerlingen van
ouders werkzaam in een vitaal
beroep blijft onder schooltijd
doorgaan. Hoe eerder u bij Hergo
meldt dat u hiervan gebruik wilt
maken hoe beter. Uiterlijk de middag
voorafgaand aan de dag van de
opvang. U kunt hem bereiken via
directie.colignyschool@prohles.nl en
06-38548449.

We gaan het zien
We willen ervoor waken alles van te voren
‘dicht te timmeren’. We willen vooral uitgaan
van ons gezonde verstand en daar
beslissingen op nemen. En wellicht dat we
dan afspraken aanpassen die nu op papier
staan. We willen nu eerst weer lekker aan
het werk in de groep en dan ervaren waar
we tegenaan lopen. Dit zal dus ongetwijfeld
niet de laatste nieuwsbrief zijn die over
Corona gaat
Tot slot
Op naar maandag! We zien naar de
leerlingen uit en wij vermoeden zij (stiekem)
ook naar ons. En laten we hopen dat we
elkaar snel weer onder ‘normale’
omstandigheden kunnen spreken.

