extra Nieuwsbrief februari 2021

Beste ouder(s), verzorger(s),
Komende maandag gaat de school weer open. De manier waarop we dat op de Kikkenduut
gaan doen heeft u teleurgesteld, overvallen, verdrietig en zelfs boos gemaakt. Dat begrijp ik
en dat vind ik heel spijtig.
Ik mailde u gister dat er verschillende partijen bij de besluitvorming betrokken zijn geweest.
Daar stond de MR bij. Daarbij heb ik contact gehad met de personeelsgeleding, maar niet
met de oudergeleding. Zij zijn niet meegenomen in de besluitvorming. Ik heb de
standpunten van de oudergeleding en daarmee jullie standpunten niet gehoord, u bent
overgeslagen. Terwijl we het in deze hectische tijden juist samen moeten doen, meer dan
ooit. De frustratie thuis loopt op, er wordt van alle kanten aan u getrokken.
In het team is er zorg over de voortgang van de kinderen en neemt het gevoel van
onveiligheid toe met het oog op de opening van de school. In een poging een balans te
vinden tussen tijdsdruk en volledig willen zijn, heb ik verkeerde keuzes gemaakt.
Gelukkig heeft vandaag de oudergeleding in een MR-overleg jullie standpunten en
overwegingen duidelijk gemaakt. Zij hebben ons geadviseerd en wij nemen dit advies mee in
de besluiten die we komende week nemen. De komende week werken we met halve
klassen, peilen we de leerlingen en hun onderwijsbehoeftes. We gaan ons komende week
samen met de oudergeleding van de MR en het team beraden. Vervolgens bespreken we in
de MR de aanpak voor na de vakantie. Wordt vervolgd.

Vriendelijk groet, ook namens het team,
Cobine Ramaekers
Directeur OBS de Kikkenduut

Wat gaan we doen?
Komende week werken we met halve klassen. De klas wordt verdeeld in een A en B-groep.
De ene groep heeft ‘s ochtends les, de andere ’s middags in een roulatiesysteem.
In onderstaand schema ziet u hoe dat werkt:
Ochtend
08.30-11.15
Middag
12.15-14.50

maandag
Shift A

dinsdag
Shift B

Shift B

Shift A

woensdag
Shift A
Volgende
week shift B

donderdag
Shift A

vrijdag
Groep 3 t/m
8 shift B

Shift B

Groep 3 t/m
8 shift A

Inloop ochtend is van 08.15u tot 08.30u, stipt om 08.30u start de lesochtend. De inloop in de
middag is van 12.00u tot 12.15u, om 12.15u start de lesmiddag.

Waarom kiezen we hiervoor?
Veiligheid staat voorop. Het advies is te werken in zgn. cohorten, dat zijn kleine groepen die
niet met andere groepen samenwerken. In de hogere klassen zijn dat groepjes van 5 en in
groep 7/8 zelfs koppels. Wij doen dat door halve klassen les te geven zodat afstand houden
makkelijker is.
Kinderen hebben geen eetpauze met groter risico op besmetting, er zijn geen
overblijfouders op school binnen en buiten, er is geen gezamenlijke middagpauze buiten,
dus er minder besmettingsrisico van groepen is.

Onderwijs
We leggen de nadruk op onderwijs in de basisvakken, de ochtendgroep volgt hetzelfde
programma als de middaggroep. Zo krijgen de kinderen elke dag les in de basisvakken, dus
geen vaklessen waarbij kinderen te dicht bij elkaar in de buurt komen. Onderling contact
tussen kinderen en de leerkracht wordt zo vermeden.
Mocht er een leerling besmet zijn, dan hoeft niet de hele, maar de halve klas (plus de juf of
meester) in quarantaine. Is er voor de andere helft opvang, dan kan deze klas op school de
lessen blijven volgen.
Met het oog op een derde golf zijn we van mening dat hoe minder kinderen tegelijkertijd op
school zijn, hoe beter en veiliger het is.

Tot slot
Ik begrijp heel goed dat ons besluit anders is dan waar u op heeft gerekend. U heeft het
thuis zwaar met het thuisonderwijs en alle zaken die daarnaast nog spelen in deze tijd. Toch
wil ik u meegeven dat we uw kind(eren) veilig en goed onderwijs willen geven. Onze keus
voor het werken met halve klassen is daarop gebaseerd.
Zo spoedig mogelijk ontvangt u van de leerkrachten meer gedetailleerde informatie, zodat
we maandag de school weer zo goed mogelijk kunnen openen. Samen met de kinderen,
samen met jullie!

Noodopvang
Ook de komende weken verzorgen wij noodopvang. In tegenstelling tot de opvang tot nu toe
worden kinderen niet door onderwijsassistenten opgevangen en krijgen geen extra
onderwijsaanbod, maar verblijven zij in het lokaal waar hun groep normaliter les krijgt. Dat
betekent dat kinderen tweemaal dezelfde lessen volgen: 's morgens wordt immers dezelfde
les als 's middags gegeven.
We vangen alleen kinderen op waarvan beide ouders een cruciaal beroep uitoefenen. De
planning van deze week wordt gebruikt voor komende week. Wijzigingen kunt u doorgeven
aan Jessica jessica.persoons@opmaatgroep.com.

Allerlei
-

Maandag en dinsdag kunnen de notebooks worden ingeleverd bij conciërge Mark. Hij
controleert ook de uitleen overeenkomsten.
Ook andere materialen worden weer mee terug naar school genomen
Er wordt geen gebruik gemaakt van koelkasten. Fruit en drinken zit in een tas in de
klas.
Jas hangt aan de stoel en niet aan kapstok. (Kleuters uitgezonderd.)
Kinderen komen binnen via de nooddeur.
Tijdens schooltijd wordt gewerkt. Er is geen thuiswerk/thuisonderwijs, behalve als
het werk niet af is.
Verjaardagen: gaan wel door, maar ingepakte traktatie (niet zelfgemaakt) en zonder
ouders.
Zorg dat uw kind laagjes aan heeft i.v.m. ventilatie in de klassen.
Voor schooltijd zijn kinderen naar de wc geweest en zijn handen gewassen.
Ook tijdens het buitenspelen vindt er geen vermenging plaats.
Mochten leerkrachten met de klas in quarantaine moeten, dan hebben ze minimaal 1
dag nodig om alles te organiseren.

