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Basisscholen per 8 juni weer volledig open
Op 3 juni heeft de overheid kenbaar gemaakt dat het regulier basisonderwijs vanaf 8 juni weer volledig
de deuren mag openen. In de bijlage vindt u een nieuwsbrief vanuit de stichting Robijn.
Hierin staan de richtlijnen voor alle scholen binnen de stichting.
Aanvullend op deze nieuwsbrief leest u hieronder nog wat school-specifieke afspraken.
Hoe is het onderwijs vanaf 8 juni geregeld?
• Alle leerlingen worden op school verwacht. Daarmee volgen wij de richtlijnen van het RIVM.
Leerlingen die de afgelopen periode thuis zijn gebleven, mogen alleen nog thuisblijven in
overleg met school en de behandelend arts. Mocht u toch besluiten uw gezonde kind niet naar
school te laten gaan, realiseert u zich dan dat wij Leerplicht daarvan op de hoogte moeten
stellen en dat wij geen onderwijs op afstand meer kunnen aanbieden.
• Tussen volwassenen en leerlingen proberen wij zo goed mogelijk de 1,5 m afstand te bewaren.
Wij weten en accepteren dat dit in de groepen 1/2 niet gaat lukken en dat dit in cluster 3 ook
lastig is. Tussen leerlingen onderling hoeft geen 1,5 m afstand bewaard te worden.
• Tussen volwassenen houden wij 1,5 m afstand.
• De leerkrachten van cluster 3 t/m 8 geven zoveel mogelijk les van achter het bureau of vanaf
de voorkant van de klas.
• De leerkrachten hebben een plastic scherm om voor of naast het bureau te plaatsen.
• De leerkrachten kunnen de 1,5 meter afstand afbakenen d.m.v. een tafel, lage kast of tape.
• De leerlingen blijven zoveel mogelijk op hun plek zitten in het klaslokaal. Wij proberen
onnodig lopen door de klas te voorkomen.
• De leerlingen van de groepen 1/2 mogen weer gebruik maken van de werkhoeken in de
gangen.
• De leerlingen van cluster 3 t/m 8 werken zoveel mogelijk in de klas. Zij mogen alleen in de
gang werken als er toezicht is van een volwassene.
• Er is geen fysiek contact. Bij binnenkomst wordt een leerling begroet.
• De deuren blijven open, zodat klinken zo min mogelijk worden aangeraakt.
• Bij hulp door Bhv’ers zijn mondkapjes aanwezig.
• De klassen worden goed geventileerd. De ramen worden zoveel mogelijk geopend. Als de
temperatuur buiten niet zo hoog is, kan het dus frisser zijn in het lokaal. Het is verstandig om
hier qua kleding rekening mee te houden. Leerlingen hangen hun jas en tas gewoon aan de
kapstok buiten het lokaal.
• Vanaf groep 4 hebben de leerlingen een eigen tablet of chromebook. De leerlingen pakken zelf
hun tablet of chromebook en zetten deze ook zelf terug aan het laadstation.
• Leermiddelen blijven zoveel mogelijk in de eigen laatjes van de leerlingen. We proberen zo
veel mogelijk te voorkomen dat leerlingen spullen van anderen aanraken.
• De bewegingslessen vinden alleen buiten plaats, dus niet in de sporthal. Tot de zomervakantie
maken wij dus geen gebruik van de sporthal van het WOC en Zenderpark. Juf Marishka en
meester Jeroen zijn aan het kijken naar een buitengym programma. Het zou prettig zijn als de
kinderen op de vaste gymdagen sportschoenen en makkelijke kleding dragen (dus alstublieft
geen slippers).

•

Verjaardagen worden alleen in de groep zelf gevierd. Leerlingen gaan dus niet de klassen rond.
Wij vragen u om leerlingen die jarig zijn alleen voorverpakte traktaties mee te geven.

Brengen van leerlingen
Het schoolplein van het WOC en het kleuterplein van de hoofdvestiging is nog steeds niet toegankelijk
voor alle ouders. De afgelopen weken zijn de leerlingen van cluster 5 t/m 8 zoveel mogelijk alleen naar
school gekomen of in de buurt van de school afgezet. Het zou fijn zijn als we dit ook voor de komende
weken op deze manier kunnen blijven doen.
De leerlingen van de clusters 1 t/m 4 mogen door maximaal één volwassene worden afgezet.
Ook willen wij u nogmaals vriendelijk verzoeken om zoveel mogelijk lopend of fietsend naar school te
komen.
In- en uitgangen rondom de school
De indeling bij binnenkomst en uitgaan blijft voorlopig hetzelfde als in de afgelopen weken.
Op deze manier kunnen we de kinderen wat meer verspreiden over de verschillende in- en uitgangen.
Voor de hoofdvestiging geldt het volgende:
De leerlingen van groep 1-2 mogen bij de voorkant van de school (Sint Petersburglaan 29) worden
afgezet en kunnen door de hoofdingang naar binnen. De overige groepen kunnen aan de achterzijde
naar binnen.
Voor de leerlingen van het WOC geldt het volgende:
De groepen 4a, 4b en 6b gaan via de huidige ingang aan het plein naar binnen.
Groep 6a gaat via de noodingang bij de sporthal naar boven en komt meteen uit bij het leslokaal. De
leerlingen van groep 5 gaan via de zijingang bij de parkeerplaats van de GGD en het kinderdagverblijf
naar binnen. Zij kunnen hier meteen naar boven en komen dan ook uit bij hun klaslokaal.
Ophalen van leerlingen
Bij het ophalen van leerlingen geldt hetzelfde als voor het brengen van kinderen, dus met zo min
mogelijk volwassenen. Als u uw kind komt ophalen, spreek dan met uw kind af waar u staat te wachten
en zorg ook dan voor een afstand van 1,5 meter tussen u en anderen.
Voor de hoofdvestiging geldt het volgende:
Cluster 7-8 gaat om 14.00 uur als eerste naar buiten. Om 14.05 uur lopen de leerkrachten van de
groepen 1 t/m 3 met de leerlingen mee naar buiten. Zij hebben een vaste plek op de speelplaats.
U wordt nog steeds verzocht buiten het hek te wachten. Zoals u van ons gewend bent, komt uw kind
naar u toe als de leerkracht u heeft gezien. Wij verzoeken u dringend om niet naar de leerkracht en de
kinderen te lopen, maar op het grote plein te wachten.
Voor de leerlingen van het WOC geldt dat ze op dezelfde wijze de school verlaten als ze naar binnen zijn
gekomen (zie boven).
De leerlingen van de groepen 1-2 gaan dus ‘s ochtends naar binnen via de voordeur (Sint
Petersburglaan) en verlaten de school via de achteruitgang (kleuterplein).
Oudergesprekken
Gesprekken met u als ouders zullen uitsluitend telefonisch of digitaal plaats kunnen vinden. Mocht u
vragen hebben of graag iets met de leerkracht willen bespreken dan kunt u dit doorgeven, waarna er
een afspraak gemaakt kan worden.
Spelen op het plein
De buitenspeeltijden zijn de afgelopen weken al aangepast zodat steeds dezelfde twee groepen tegelijk
buiten spelen. Deze tijden gelden tot aan het eind van dit schooljaar. We proberen zoveel met vaste
pleinwachten te werken die alleen buiten op het plein aanwezig zijn en ook zoveel mogelijk 1,5 meter
afstand houden van de leerlingen. De leerkrachten eten met de eigen leerlingen in de groep.

Voor jonge kinderen geldt dat wij de leerlingen op warme dagen niet kunnen helpen bij het insmeren
met zonnecrème. Wij vragen u daarom uw kind zelf eventueel al in te smeren of uw zoon of dochter een
petje met een zonneklep mee te geven.
Uitgeleende Chromebooks
Verschillende ouders hebben gebruik gemaakt van een Chromebook van school. Als de school vanaf 8
juni weer opengaat voor alle leerlingen dan moeten alle uitgeleende Chromebooks weer ingeleverd
worden bij de groepsleerkracht
Rapporten
Op 14 juli krijgen alle leerlingen een rapport mee naar huis. Voor de groepen 1 zal dit een kort verslag
zijn van de afgelopen periode en voor de groepen 2 is dit een rapport vanuit de KIJK-registratie waarin
leerkrachten aangeven in welke fase van ontwikkeling de kinderen zitten.
Ook voor de leerlingen van cluster 3 tot en met 8 komt er een afsluitend rapport. Op dit moment zijn we
met elkaar in overleg om te kijken hoe dit rapport er precies uit gaat zien.
Tot op heden zijn er nauwelijks toetsen afgenomen, waardoor we alleen gegevens hebben van de
verwerking van de aangeboden stof. De komende weken maken alle leerlingen van cluster 3 tot en met
8 nog een aantal Cito-toetsen. Deze gegevens worden in ieder geval zoals voorheen bij het rapport
toegevoegd.
Studiedag
Voor dit schooljaar zijn er nog twee studiemomenten gepland. Op 3 juli is er een wenochtend en zijn de
leerlingen om 11.30 uur vrij; op 17 juli is er nog een afsluitende studiebijeenkomst voor het gehele
team. Deze beide studiemomenten laten we doorgaan zoals gepland.
Dit betekent dat de leerlingen dan vrij zijn.
Schoolfotograaf
Na overleg met de schoolfotograaf hebben wij besloten om het maken van de groepsfoto op donderdag
25 juni toch nog plaats te laten vinden. De schoolfotograaf zal vanzelfsprekend de richtlijnen van het
RIVM en van de school volgen.
Spaaractie de Plus
In januari en februari heeft u voor onze school meegedaan aan de muntenactie van de Plus. U heeft
geholpen met het doneren van uw muntjes in de Torenuil muntenkoker van de Plus.
I.v.m. de coronaprikkelen hebben we even op de uitslag moeten wachten maar het was het wachten
waard: we hebben samen een bedrag van €2917,- bij elkaar gespaard.
We gaan samen met de leerlingenraad in gesprek over een goede besteding.
RIVM richtlijnen
Alle richtlijnen van de RIVM blijven van kracht (niezen in de mouw, papieren zakdoekjes, afstand
houden, niet naar school komen als er klachten zijn of als er familieleden corona-gerelateerde klachten
hebben). Bij twijfel graag eerst overleg met de schoolleiding.
Tot slot
Het is fijn dat de school eindelijk weer voor alle leerlingen open gaat.
Een beetje spannend blijft het wel. Maar de leerkrachten kijken er naar uit om alle kinderen weer samen
te verwelkomen!
Vriendelijke groet,
Ine Vermeer
Directeur

