Betreft: Opening school vanaf 31 augustus 2020
Schoonhoven, 28 augustus 2020

Beste ouder(s), verzorger(s),
Het nieuwe schooljaar gaat beginnen. In deze brief zetten we alle maatregelen nog een keer voor u
op een rijtje. Veel maatregelen en afspraken zijn hetzelfde als voor de zomervakantie, maar omdat
het aantal COVID-19 besmettingen toegenomen is, zijn er een aantal aanpassingen opgesteld. Met
uw hulp kunnen we met elkaar de veiligheid van kinderen, ouders op school en teamleden zo goed
mogelijk realiseren.
Iedere groep houdt zijn eigen ingang

Peutergroep

Groep 1-2

Groep 3-4
Groep 5-6
Groep 7-8

Oranje pijl op de foto: de peuters starten na de vakantie weer om 8.30 uur. Via het
hek naast het lokaal van groep 3-4 gaan zij over het plein naar de peutergroep. Wij
vragen de ouders om 1,5 m afstand te houden van de andere leerlingen.
Blauwe pijl: de groene buitendeur naast de zwerfboekenkast. Wij verwachten dat u
uw kind afzet en zelf direct de stoep voor het lokaal weer vrijmaakt voor andere
ouders. Het is niet de bedoeling om voor het raam te blijven zwaaien. Houd het
afscheid kort en bondig.
Gele pijl: via het hek naast hun eigen lokaal. Ze gebruiken de deur die ze ook na de
pauzes gebruiken.
Groene pijl: door de voordeur.
Rode pijl: Via het hek naast het lokaal van groep 3-4 naar de deur van het plein die in
de aula uitkomt.

Verdere informatie
Voor de duidelijkheid hebben we alles nog even op een rijtje gezet. Dit leest u helemaal onderaan
deze brief.
Wilt u dit weer heel goed doornemen, dan gaat alles vast weer net zo soepel en ‘vanzelf’ als voor de
zomervakantie. Dank daarvoor.
Contact
Hebt u een vraag, tip of opmerking dan kunt u altijd terecht bij de directie. Het inloopspreekuur kan
onder voorwaarden weer plaatsvinden. Daarnaast ben ik via mail of telefoon voor u bereikbaar.
Schroom niet om gebruik te maken van deze mogelijkheid, we doen het samen.
Bovenal hopen wij dat uw kind weer met veel plezier naar school gaat en een mooi en leerzaam
schooljaar zal hebben op De Krullevaar. Wij danken u alvast voor uw medewerking.
Met vriendelijke groeten,
Pien Witteman
0182 38 28 47
06 42 08 39 20 (bij spoed)
Directie.dekrullevaar@degroeiling.nl

Alle maatregelen leest u vanaf de volgende bladzijde.

Alle maatregelen op een rijtje:
Thuisblijfregels voor kinderen
o

De school past de adviezen en richtlijnen van het RIVM toe. Specifiek zijn er de volgende
maatregelen van kracht:
o Leerlingen in groep 1-2 mogen met een neusverkoudheid gewoon naar school,
behalve:
 als er ook sprake is van koorts of andere Coronaklachten.
 Als uw kind een gezinslid heeft met bevestigde COVID-19 besmetting
 Als een gezinslid koorts (38 graden) en/of last van benauwdheid heeft
o Leerlingen (vanaf groep 3) met verkoudheidsklachten of klachten die passen bij
COVID-19 blijven thuis. Dit zijn;
 (neus)verkoudheid,
 loopneus
 niezen
 lichte hoest,
 keelpijn
 moeilijk ademen/benauwdheid
 tijdelijk minder ruiken en proeven
 verhoging of koorts (38 graden)
o Leerlingen met gezinsleden met Corona blijven thuis tot dat gezinslid 24 uur
klachtenvrij is en dan nog 10 dagen extra.
o Leerlingen met corona blijven (minimaal) 7 dagen thuis. Pas als een kind na deze 7
dagen ook 24 uur geen klachten heeft gehad, mag hij/zij weer naar school.
o Als iemand in het gezin (huishouden) koorts boven 38 graden en/of
benauwdheidsklachten heeft, blijft de leerling ook thuis. Als iedereen binnen het gezin
24 uur geen klachten heeft, mag de leerling weer naar school.
o Leerlingen die contact hebben gehad met een patiënt met bevestigde COVID-19
besmetting blijven thuis.
o Leerlingen die recent teruggekomen zijn uit een regio met rood of oranje advies
hoeven niet in thuisquarantaine; als volwassene mag u dan uw kind niet zelf naar
school brengen.
o Leerlingen die behoren tot een risicogroep kunnen worden vrijgesteld van fysiek
onderwijs. Dit in overleg met ouders en directie.
o Leerlingen van wie gezinsleden tot een risicogroep behoren kunnen worden vrijgesteld
van fysiek onderwijs. Dit is een beslissing van u als ouder in overleg met directie.
o Leerlingen die op school ziek worden of (corona gerelateerde) klachten ontwikkelen,
moeten direct door een ouder worden opgehaald.

Wij vragen u om de directie op de hoogte te stellen als er sprake is van een bevestigde
besmetting van uw kind of een gezinslid. Wij hebben een informatieplicht naar andere ouders.
Wij noemen daarbij vanzelfsprekend geen namen.
Mocht één van de teamleden positief getest worden op COVID-19, dan zullen wij u uiteraard
informeren.
Fysiek contact in en om de school






Volwassenen onderling bewaren ook om de school 1,5 meter afstand tot elkaar
Tussen leerlingen onderling hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden.
Wij moeten als school een melding bij de GGD maken indien we meer dan 3 ziektegevallen
(corona) hebben. Wat daar de mogelijke consequenties van zullen zijn, kunnen wij op dit
moment niet inschatten.
Leerkrachten houden 1,5 meter afstand van elkaar.
We volgen de adviezen. Namelijk:
o Geen handen schudden aan het begin en einde van de schooldag.
o Iedereen wast zijn/haar handen meerdere keren per dag en ten minste 20 sec.
o Hoesten/niezen in de elleboog.
o Niet aan het gezicht zitten.

100% fysiek onderwijs







Wij laten de groepen zoveel mogelijk gescheiden van elkaar de school binnenkomen. We
gebruiken hiervoor de verschillende ingangen van het gebouw.
Groepsactiviteiten zoals schoolreisjes, vieringen en excursies mogen onder bepaalde
voorwaarden doorgaan. U hoort per activiteit van ons welke voorwaarden dat zijn.
Lunchpauzes worden opgevangen door pedagogisch medewerkers van Ziezo. U kunt net
als anders de lunch, 2x drinken en een gezond tussendoortje meegeven. Wilt u ervoor
zorgen dat uw kind bakjes en bekers bij zich heeft die het zelf open kan maken. De
koelkasten in de klaslokalen kunnen weer gebruikt worden.
Vervanging van leerkrachten die vanwege ziekte of klachten uitvallen blijft een uitdaging.
Wij bekijken steeds welke mogelijkheden we hiertoe hebben.
Als in het najaar het aantal op corona lijkende klachten bij onze teamleden toeneemt, kan
het zijn dat wij geen vervangers meer kunnen vinden en geen andere oplossingen
voorhanden hebben. Dan zullen wij u helaas moeten vragen om uw kinderen thuis te
houden.

Brengen en halen


De schooltijden zijn van 8.30 uur tot 14.30 uur.








Kinderen in de onderbouw worden gebracht en gehaald door één volwassene per gezin.
Kinderen vanaf groep 5 komen (zoveel mogelijk) alleen naar school.
Ouders komen niet in het gebouw om kinderen te halen of te brengen.
Tijdens het halen en brengen moet u zo snel mogelijk weer vertrekken.
Kleutergroep: De ruimte voor de kleuteringang is beperkt. Wij verwachten dat u uw kind
afzet en zelf direct de stoep voor het lokaal weer vrijmaakt voor andere ouders. Het is niet
de bedoeling om voor het raam te blijven zwaaien. Houd het afscheid kort en bondig.
U mag uw kind alleen om dringende redenen op andere tijden halen en brengen. Dit kan
natuurlijk gebeuren en wij regelen dit graag goed met u. Belangrijk:
o Van tevoren mailt u tijd en reden naar de leerkracht van uw kind en/of de directie.
o Wij zorgen dat er rond die tijd iemand bij de deur staat om uw kind binnen te
laten of naar buiten te begeleiden.
o U wacht op gepaste afstand van de voordeur.

Hygiëne






Wij dragen er zorg voor dat de algemene hygiënevoorschriften van het RIVM zoveel
mogelijk worden nageleefd. Denk hierbij aan:
o Voldoende zeeppompjes.
o Papieren handdoekjes.
o Schoonmaakmiddelen.
Leermiddelen, speelgoed, speelmaterialen, Chromebooks en werkplek zullen zoveel
mogelijk aan 1 leerling gekoppeld worden. Bij gebruik van materialen door meerdere
leerlingen, denk aan kleutermateriaal, zullen wij er zorg voor dragen dat alles met
regelmaat ontsmet wordt.
De extra schoonmaakronde gedurende dag blijft tot de kerstvakantie doorlopen. Denk aan
deurklinken, toiletten etc.

0% thuisonderwijs
 Er is geen thuisonderwijs meer.
 Als een leerkracht niet mag werken i.v.m. (verkoudheids-)klachten, en er is geen
vervanging beschikbaar, dan kijken we of het mogelijk is om onderwijs op afstand te
bieden. Dit zal o.a. afhankelijk zijn van de mate van ziekzijn van de leerkracht.
Ondersteuning en fysiek oudercontact




Ouders mogen de school niet in om kinderen te halen en te brengen.
Ouders en andere volwassenen/deskundigen mogen onder bepaalde voorwaarden de
school in voor gesprekken of ondersteuning bieden aan een leerling.
Volwassenen in de school worden geregistreerd.







Wij verwachten dat u 1,5 meter afstand houdt tot andere aanwezige personen.
Wij stellen u bij binnenkomst enkele vragen m.b.t. corona.
Wij gaan er vanuit dat u bij klachten niet naar school komt.
Oudergesprekken zijn mogelijk. Indien gewenst (door ouder of leerkracht) voeren wij deze
digitaal met u.
Contact tussen ouders en school blijft grotendeels plaatsvinden via de mail en de
schoolapp.

Buitenschoolse opvang en noodopvang



Met ingang van 8 juni is er geen noodopvang meer.
De BSO is op de hoogte van onze schooltijden en haalt de kinderen op tijd op.

Praktisch





Traktaties mogen weer zoals u gewend bent.
Wij zorgen voor zoveel mogelijk goede ventilatie in de school. Dit doen we door voor,
onder en na schooltijd en in de pauzes ramen open te zetten. Het is handig als kinderen
laagjes aantrekken, zodat er een vestje aan- of uitgedaan kan worden, indien nodig.
Er worden geen ventilatoren gebruikt in groepsruimtes.
Gymlessen in de gymzaal mogen weer. Ook in de sporthal moet goed geventileerd
worden.

Communicatie


Alle communicatie met u verloopt via de mail en de SchoolApp.

Communicatie leerkracht
 Net als voor de vakantie kunt u de leerkrachten mailen met vragen. Omdat de leerkracht
dagelijks fysiek lesgeeft, zal een antwoord mogelijk langer duren.
 Als ouders mailt u nog steeds met beide leerkrachten van de groep van uw kind(eren)
i.v.m. mogelijke uitval van leerkrachten.
 U kunt altijd mailen om een (bel-)afspraak te maken.
Communicatie directie
 De directie is bereikbaar via de mail en de schooltelefoon.




Opmerkingen en tips over de algemene gang van zaken horen we graag.
Als u vragen hebt over de maatregelen kunt u natuurlijk contact op nemen en gaan we
samen op zoek naar mogelijke oplossingen.

