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ALGEMEEN

HEROPENING SCHOLEN VANAF 8 FEBRUARI
Beste ouders/verzorgers,
In deze informatiebrief staat informatie over hoe wij vanaf 8 februari het onderwijs zullen vormgeven.
Deze informatie is gebaseerd op de RIVM richtlijnen die op dit moment gelden. Wij begrijpen dat er
verschillende meningen en inzichten zijn ten aanzien van deze richtlijnen en dat ze ongemakken kunnen
opleveren. Echter dienen wij, als school, en u, als ouder, ons aan deze richtlijnen te houden. Uitgaand
van uw begrip hiervoor. Alle informatie die u vandaag krijgt is met de MR besproken.
Weer naar school
De school zal vanaf 8 februari volledig open gaan. Dit houdt in dat alle leerlingen voor 100% naar school
gaan. Hierbij worden de RIVM richtlijnen gehanteerd.
Gezondheid staat voorop!
Houdt u zich alstublieft aan de richtlijnen van het RIVM. Kinderen die ziek zijn, koorts hebben (van 38
graden Celcius), hoesten mogen niet naar school. Bij twijfel houdt u uw kind thuis en raadpleeg uw
huisarts! Ook wanneer een familielid koorts heeft blijft uw kind thuis. Wanneer een kind op school is en
wij denken dat het ziek is bellen we u op met de vraag uw kind zo spoedig mogelijk op te halen. Voor
leerkrachten gelden de bovenstaande richtlijnen ook. Als bijlage is ook de beslisboom meegestuurd.
Wat als ik mijn kind niet naar school wil laten gaan of hierover twijfel?
Wilt u uw kind in deze Coronatijd niet naar school laten gaan of twijfelt u hierover, omdat bijvoorbeeld
uw kind of inwonende familieleden in de risicogroep vallen, enzovoort, dan kunt u een mail sturen naar
juf Carmen: directie@schoolnoord.nl. Zij neemt contact met u op om de verschillende mogelijkheden te
bespreken en deze samen met u af te stemmen.
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Organisatie
Vanuit de richtlijnen wordt aangegeven dat alle leerlingen door een eigen ingang naar binnen moeten
komen. Is dit niet mogelijk dan moeten de leerlingen op verschillende tijden op school komen. Gelukkig
heeft onze school meerdere ingangen waar we gebruik van kunnen maken. Echter zijn het er niet
genoeg om alle groepen op dezelfde tijd naar school te laten komen en naar huis te laten gaan. Daarom
is er voor de volgende indeling gekozen:
Om 8.30 uur komen de volgende groepen via deze ingangen naar school:
Groep 1/2: Via het hekje in de heg.
Groep 3/4: Via het schoolplein naar de onderbouw ingang.
Groep 5: Via de zij ingang aan de Van Limburg van Styrumstraat. Leerlingen plaatsen de fiets in het
fietsenhok en lopen via het trottoir naar de zij ingang en gaan daar naar binnen. Wilt u uw zoon/dochter
benadrukken dat ze over het trottoir lopen en niet over de straat. Mocht u met de auto komen, wilt u
dan ook uw zoon of dochter aan de Heer Rudolfstraat afzetten/ophalen om zo kerende auto’s in de
Limburg van Styrumstraat te voorkomen en de doorstroming zo soepel mogelijk te laten verlopen. De
leerlingen lopen dat via het trottoir naar de zij ingang of naar de auto. Dit in verband met de veiligheid
van alle leerlingen.
Groep 6/7: Via de bovenbouwingang. Leerlingen plaatsen de fiets op het voetbalveld en gaan vervolgens
via de bovenbouwingang naar binnen.
Bovenstaande groepen zijn op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag om 14.30 uur uit. Groep 1 t/m 4
is iedere vrijdag om 12.00 uur. Voor de woensdag geldt dat alle groepen om 12.30 uur uit zijn.
Om 8.20 uur komt de volgende groep via deze ingang naar binnen:
Groep 8: Via de bovenbouwingang. Leerlingen plaatsen de fiets op het voetbalveld en gaan vervolgens
via de bovenbouwingang naar binnen.
Groep 8 is op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag om 14.20 uur uit. Voor de woensdag geldt dat
groep 8 om 12.20 uur uit is.
Kinderen worden, indien nodig, door één ouder/verzorger naar school gebracht. Wij vragen u de
kinderen voor school af te zetten op 1,5 meter van elkaar. Leerlingen van groep 7 en 8 komen zoveel
mogelijk alleen naar school. De leerlingen moeten dan meteen naar binnen.
Tijdens het ophalen vragen wij ouders zo laat mogelijk te komen, zodat de wachttijd beperkt is met in
acht neming van de 1,5 meter regel. Ook hier geldt dat één ouder/verzorger de kinderen mag ophalen.
Wilt u bij het wegbrengen en ophalen van uw zoon/dochter zorg dragen voor het veiligheid van uw
zoon/dochter en de andere kinderen die naar school gaan.
Mocht uw zoon/dochter eerder van school gehaald moeten worden, wilt u dit dan telefonisch of
middels een briefje aangeven. De leerkracht zorgt er dan voor dat uw zoon/dochter tijdig naar buiten
komt. Als ouder blijft u buiten het hek wachten.
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Schoolmaterialen
Wilt u alle materialen die uw zoon/dochter de afgelopen periode mee naar huis heeft gehad in verband
met het thuisonderwijs aanstaande maandag mee naar school geven, zodat wij hier op school weer mee
aan het werk kunnen. Voor de uitgeleende Chromebooks geldt voor groep 1 t/m 4 dat ze deze maandag
weer mee naar school nemen. Groep 5 t/m 8 neemt deze aanstaande dinsdag mee naar school. Op deze
manier kunnen wij de inname en de controle op de Chromebooks gefaseerd uitvoeren.
Wie (volwassenen) mogen er in het gebouw komen?
Het personeel, vakleerkrachten gym, conciërge en de schoonmaakster mogen in het gebouw. Ouders,
mogen tot nadere orde het gebouw niet in.
Wat zijn de richtlijnen over afstand houden op school en de hygiënemaatregelen?
1. Leerlingen hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden.
Leerlingen en leerkrachten proberen zoveel mogelijk 1,5 meter afstand te houden. Dit is echter
niet noodzakelijk.
Leerkrachten (volwassenen) houden altijd 1,5 meter afstand.
2. De aanwezige groepen hebben op verschillende tijden pauze. Volwassenen houden op het plein
1,5 meter afstand.
3. Aandacht voor het vaker handen wassen .
4. Hoesten en niezen in de binnenkant van je elleboog.
5. Extra schoonmaakmomenten van de contactpunten in school.
6. Het RIVM adviseert dat de leerlingen van groep 7 en 8 bij beweging binnen school, waarbij ze
geen afstand kunnen houden tot anderen een mondkapje moeten dragen. Dit is bij ons op school
niet ter sprake. Mocht u als ouder het wel prettig vinden dat uw zoon of dochter een mondkapje
draagt dan mag dit.
Wat als een groep in quarantaine moet?
Als een leerling of leerkracht in de groep besmet is, blijft iedereen uit de groep thuis en gaat 5 dagen in
quarantaine. Na 5 dagen kan er getest worden. Bij een negatieve uitslag kan de leerling/leerkracht weer
naar school. Als er niet getest wordt is de quarantaineduur 10 dagen. De GGD wordt op dat moment
ingeschakeld om verdere richtlijnen te bepalen.
Leerlingen nemen op het moment van quarantaine leermiddelen mee naar huis om vervolgens
thuisonderwijs te krijgen. Voor de organisatie van het thuisonderwijs nemen we een dag de tijd. Dat
houdt in dat er vanaf dag 2 quarantaine thuisonderwijs wordt gegeven, mits de leerkracht zelf niet ziek
is. U wordt hierover tijdig geïnformeerd.
Gymlessen:
De gymlessen mogen doorgaan. Dit houdt in dat de leerlingen op de maandag en vrijdag gymspullen
moeten meenemen.
De leerlingen van groep 1/2 moeten op maandag eerst naar het klaslokaal gaan en niet direct naar de
gymzaal. Wilt u hier rekening mee houden.
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Rapportgesprekken:
De geplande rapportgesprekken in de week van 8 maart zullen naar halverwege april verplaatst worden.
Op deze manier kunnen alle resultaten in de rapporten verwerkt worden, zodat de leerkrachten u een
duidelijk en compleet beeld van uw zoon/dochter kunnen geven. Voor de leerlingen van groep 8 geldt
dat de definitieve advies gesprekken wel zullen plaatsvinden in de week van 8 maart. U ontvangt hier
nog nader bericht over.
Het is mogelijk dat in de loop van de tijd dit protocol moet worden aangepast, omdat de richtlijnen of de
praktijk daarom vragen. Indien er wijzigingen zijn, zullen we u hiervan op de hoogte stellen.
Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen, opmerkingen of zorgen hebben, neem dan gerust
contact met ons op.
Hartelijke groet,
Ook namens het team
Carmen Geerdink
Locatiecoördinator school Noord
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