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Ma 27 apr-vr 8 mei: Meivakantie
Ma 11 mei: herstart de Kaap

Herstart de Kaap
We mogen met de nodige aanpassingen het
onderwijs weer opstarten op de Kaap. Dat
gaan we op de volgende wijze doen:
*Met ingang van maandag 11 mei a.s. gaan
we op de Kaap in shifts van halve dagen
werken met halve groepen. Netto lestijd
wordt dan 2,5 uur per kind per dag.
*De shifts van halve groepen zijn
samengesteld op basis van pedagogische en
didactische overwegingen. Kinderen uit 1
gezin zijn om logistieke redenen in dezelfde
shift geplaatst.
*via de leerkracht van uw kind wordt u
binnenkort geïnformeerd of uw kind in de
ochtend- of middagshift is ingedeeld.
*In de groepen 1/2a-3-5 en 7 start de
ochtendshift om 8.30u en duurt tot 11u. De
middagshift voor deze groepen start om
11.45u en duurt tot 14.15u. De groepen
1/2a en 5 gebruiken bij binnenkomst en
vertrek de voordeur, de groepen 3 en 7
gebruiken bij binnenkomst en vertrek de
nooduitgang.
*In de groepen 1/2b-4-6 en 8 start de
ochtendshift om 8.45u en duurt tot 11.15u.
De middagshift voor deze groepen start om
12u en duurt tot 14.30u. De groepen 1/2b
en 6 gebruiken bij binnenkomst en vertrek
de voordeur. De groepen 4 en 8 gebruiken
bij binnenkomst en vertrek de nooduitgang.

*Ouders blijven buiten het gebouw, ook bij
het brengen en halen van hun kind.
Afspraken met ouders worden telefonisch
of digitaal afgewikkeld.
*Toezicht bij binnenkomst en vertrek van de
groepen bij de 2 buitendeuren zal gebeuren
door leden van het personeel. Zij zien er ook
op toe dat wachtende ouders buiten
voldoende afstand tot elkaar in acht nemen.
*5 minuten voor aanvang van de shifts gaan
de buitendeuren open dus dat is om 8.25u,
om 8.40u, om 11.40u en om 11.55u.
Kinderen kunnen dan 1 voor 1 naar binnen
toe.
*Kinderen die te laat zijn voor de start van
hun shift en hun ouder(s) worden door de
directie hierop aangesproken. Bij herhaling
wordt hen de toegang tot de shift van die
dag ontzegd en kunnen ze het een dag later
op de juiste tijd opnieuw proberen.
*Bij het klaslokaal worden de kinderen
opgewacht door de leerkracht. Deze ziet
erop toe dat jassen/tassen zoveel mogelijk
worden verzameld in het klaslokaal, dit om
opstoppingen op de gang te voorkomen. Bij
binnenkomst van het lokaal desinfecteren
de kinderen hun handen met gel. Dit
gebeurt ook na toiletbezoek.
*In de tijd tussen de ochtendshift en de
middagshift (45 min) hebben de
leerkrachten hun reguliere pauze. De
pauzes worden ook benut voor extra
hygiënemaatregelen in de lokalen en
toiletruimtes.
*de eerder geplande studiedag op dinsdag
12 mei a.s. vervalt op deze datum. 12 mei
zal dus een gewone lesdag zijn voor onze
leerlingen.
*de kans is reëel dat het werken in shifts
maximaal 3 weken gaat duren en dat we per
1 juni weer volledig kunnen gaan draaien.

Volgende Nieuwsbrief
De volgende Nieuwsbrief verschijnt op
vrijdag 8 mei a.s.
Fijn weekend!
Team de Kaap

