Hellevoetsluis, 27 augustus 2020
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Onze school gaat vanaf maandag 31 augustus weer open en we kijken ernaar uit om uw kind(eren) te mogen
verwelkomen in de klas. We merken dat in de samenleving en dus ook op onze school nog steeds veel vragen en
zorgen zijn rond het coronavirus. In deze brief leest u over een aantal punten die op dit moment spelen en de
manier waarop we daar als school mee omgaan. Tevens informeren wij u in deze brief over het aangepaste
rookbeleid op het schoolplein.
Protocollen
We starten het schooljaar volgens de protocollen die voor de vakantie zijn opgesteld door de PO-Raad en het
RIVM. Hieronder leest u hoe wij deze protocollen hebben uitgewerkt voor ’t Schrijverke.
Het is belangrijk dat u de tekst, samen met uw kind(eren), wederom goed doorneemt en dat u zich aan deze
maatregelen houdt. Alleen wanneer we dat samen doen, kunnen we veilig uw kinderen blijven verwelkomen.
Brengen en halen
• Houd bij het brengen en halen 1,5 meter afstand.
• Ouders mogen wel weer op het schoolplein komen, maar niet in de school. Ouders nemen buiten het hek
of op het schoolplein afscheid van hun kind.
• Kinderen worden door maximaal één ouder gebracht of gehaald.
• Wanneer uw kind zelfstandig naar school kan, heeft dat de voorkeur.
• Kom zoveel mogelijk lopend naar school, dat maakt het aankomen en weggaan bij school makkelijker en
sneller.
Schooltijden en te gebruiken ingangen
• Zoals voor de zomervakantie is gemeld, hanteren we in ieder geval tot de kerstvakantie het continurooster
(8.30 uur-14.00 uur).
• Om drukte bij inloop en vertrek te voorkomen, starten en eindigen we de lesdag in twee groepen. In
onderstaande tabellen is aangegeven welke start en stoptijden iedere groep heeft.
• Op de plattegrond van de school ziet u welke deur zij moeten gebruiken om naar binnen of buiten te gaan.

•

Starttijden
8:20-8:25 uur
8:25-8:30 uur

Deur 1
Groep 3 en 4
Groep 7 en 8

Deur 2

Deur 3
Groep 5 en 6
Groep 1 en 2

Einde lestijd
14.00-14.05 uur
14.05-14.10 uur

Deur 1
Groep 3 en 4
Groep 7 en 8

Deur 2

Deur 3
Groep 5 en 6
Groep 1 en 2

Ouders van groep 3 en 4 nemen afscheid van hun kind bij deur 1 en ouders van kinderen van groep 1 en 2
nemen afscheid bij deur 3 (zie plattegrond hieronder).

•

•
•
•
•

•
•

Teamleden staan klaar om de kinderen van groep 1 en 2 de school in te begeleiden. Zij moeten daarbij wel
1,5 m afstand van de kinderen houden. De leerkrachten van groep 3 en 4 zullen binnen in het halletje bij
deur 1 de kinderen opvangen en meenemen naar de klas (zij blijven op 1,5m afstand van de kinderen).
Kinderen van groep 3,4,7 en 8 zetten hun fiets op het grasveldje voor de school, met het voorwiel tegen de
muur.
Kinderen van groep 5 en 6 zetten hun fiets op het schoolplein, waar normaal ook altijd de fietsen worden
neergezet, en lopen dan over het schoolplein de school binnen via deur 3.
Ouders van groep 3 en 4 kunnen bij het ophalen hun kind opwachten bij deur 1 en ouders van kinderen van
groep 1 en 2 bij deur 3 (zie plattegrond hieronder).
Heeft uw kind moeite met afscheid nemen en wil hij/zij niet zelfstandig de school in, dan vragen wij u even
plaats te maken voor anderen die de school binnen willen. Probeer het afscheid nemen later nog eens. Lukt
het afscheid nemen niet, dan vragen wij u uw kind weer mee naar huis te nemen.
Zorg ervoor dat u/je goed op tijd bent, zodat we de inloop goed spreiden en op tijd met de lessen kunnen
beginnen.
Na school gaat iedereen direct naar huis of de opvang.

Plattegrond:

Na binnenkomst van de school
• Kinderen hangen hun jassen en tassen op aan de kapstok en bergen hun hapje en drankje op de
gebruikelijke plaats op. De bidon met water mag mee de klas in.
• Vervolgens wassen de kinderen hun handen op aanwijzing van de leerkracht.

Meebrengen van huis
• Vooral bij de jongste kinderen vinden we het fijn wanneer ze makkelijke kleding en schoenen dragen die ze
zelf goed kunnen aandoen (voorbeeld: bij toiletgebruik, jassen aandoen voor buitenspelen, etc.).
• We hebben twee pauzemomenten per dag. De eerste is rond 10 uur, hiervoor kunnen de kinderen iets
kleins te eten en drinken meenemen. De tweede pauze rond 12 uur is de lunchpauze, hiervoor moeten de
kinderen een makkelijke lunch met iets te drinken meenemen. Uiteraard is het ook een goed idee om een
(extra) bidon gevuld met water mee te nemen.
• We willen graag het thuiswerkboekje dat uw kind voor de zomervakantie heeft meegekregen in de eerste
schoolweek weer op school hebben.
Hygiëne maatregelen
• Kinderen en leerkrachten wassen in ieder geval hun handen met water en zeep (30 seconden) bij:
➢ binnenkomst
➢ na de pauze
➢ voor het tussendoortje en de lunch
➢ na toiletbezoek
➢ na neussnuiten
• Niezen en hoesten in de binnenkant van de elleboog.
• Ons schoonmaakbedrijf hanteert speciale richtlijnen voor de schoonmaak in deze tijd. De werkzaamheden
zijn naast de gewone schoonmaak gericht op het desinfecteren van contactpunten zoals: deurklinken,
kranen, leuningen, tafels/stoelen.
Ziekte van leerkracht
• Wanneer een van de op school lesgevende leerkrachten ziek is, kunnen we de betreffende groep niet op
school opvangen. De kinderen krijgen die dag geen les op school en blijven dus thuis. Dit zal bekend
gemaakt worden via Klasbord (uiterlijk voor 7.30 uur). We zullen de thuisblijvende groep zoveel mogelijk
voorzien van thuiswerk.
• Wanneer een bepaalde groep door afwezigheid van hun leerkracht(en) onevenredig veel lesuitval heeft,
zullen we tijdelijk een van onze andere leerkrachten deze groep laten overnemen. De groep van de
vervangende leerkracht heeft als gevolg daarvan dan geen les op school.
• Wanneer een leerkracht in de loop van de dag corona gerelateerde klachten krijgt, gaat deze leerkracht
direct naar huis. We proberen dan de klas op te laten vangen door een ander personeelslid, lukt dit niet
dan nemen we contact op met de ouders van die groep om de kinderen te komen ophalen.
Wanneer mag een kind, ouder of een teamlid niet naar school?
• Kinderen, ouders en teamleden mogen niet naar school wanneer zij zelf de volgende klachten hebben:
➢ Neusverkoudheid (met uitzondering van groep1/2 kinderen)
➢ niezen
➢ (licht) hoesten
➢ keelpijn
➢ moeilijk ademen
➢ tijdelijk verminderde smaak en reuk
➢ verhoging (tot 38 graden Celsius) of koorts
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Ook wanneer een van de gezinsleden benauwdheidsklachten of koorts heeft mag het kind, ouder of
teamlid niet naar school.
Als iedereen thuis 24 uur geen klachten heeft, mag uw kind weer naar school.
Wanneer uw kind op school corona gerelateerde klachten heeft, zullen wij contact met u opnemen om uw
kind en eventuele broertjes en zusjes direct op te komen halen. Het is daarom belangrijk dat u telefonisch
goed bereikbaar bent.
Op school zijn onvoldoende middelen om bij de kinderen de temperatuur te kunnen meten. Bij twijfel
neemt school contact op met de ouder(s) met het verzoek het kind op te komen halen.
Wilt u wanneer uw kind chronisch verkouden is of hooikoorts heeft, indien u dat nog niet heeft gemeld,
contact opnemen met de school (via: schrijverke@primovpr.nl of 0181-313506).

Melding maken bij de schoolleiding
• Mocht er onverhoopt een besmetting bij uw kind worden geconstateerd, dan vragen we u om hiervan
direct melding te doen bij de schoolleiding.
Contact met ouders
• Oudergesprekken voeren we zoveel mogelijk telefonisch of digitaal.
• Op maandag 31 augustus krijgen de kinderen een brief mee naar huis met de inlogcodes voor Klasbord en
de mailadressen van hun leerkrachten, zodat u goed op de hoogte kunt blijven van de informatie die wij
verstrekken via Klasbord en met eventuele vragen de leerkrachten kunt bereiken.
Gym
• De gymlessen zullen vanaf dit schooljaar plaatsvinden op dinsdag.
• De gymlessen mogen en zullen weer plaatsvinden in de gymzaal.
• Met ingang van dit schooljaar is Demy Kunst onze gymleraar.
Verjaardagen
Wanneer uw kind jarig is, maken we daar een feestje van in de unit. Trakteren aan medeleerlingen en
leerkrachten is nog niet toegestaan.
Jaarkalender
In de jaarkalender hebben we alle gebruikelijke activiteiten gepland. Wij zullen steeds moeten bepalen of zo’n
activiteit ook daadwerkelijk kan doorgaan in de vorm zoals we die gewend zijn, in aangepaste vorm of zal komen
te vervallen. Hieronder leest u hoe de activiteiten in september/oktober eruit zullen zien:
➢ Zwemmen voor groep 3,4 en 5: zwemlessen kunnen in principe weer plaatsvinden, in de eerste
schoolweek volgt via Klasbord informatie over de organisatie daarvan.
➢ Informatieavond: via Klasbord zult u op 15 september informatie van de leerkrachten ontvangen die
normaal gesproken werd gepresenteerd op de informatieavonden.
➢ Inloopochtenden: komen te vervallen totdat ouders weer in de school mogen.
➢ Oudergesprekken: zullen zoveel mogelijk telefonisch of digitaal worden gevoerd.

Ventilatie
In de afgelopen weken is er in de media veel gesproken over de rol van ventilatie van gebouwen bij het
verspreiden van corona. Goede ventilatie en een gezond binnenklimaat zijn uiteraard belangrijk. Uit adviezen
van het RIVM blijkt echter dat er op dit moment geen reden is om wat betreft de mate van ventilatie in
gebouwen af te wijken van eisen waaraan scholen nu al moeten voldoen. Wel is er een advies geformuleerd
voor het gebruik van bepaalde technieken voor ventilatie. De daarvoor opgestelde richtlijnen volgt onze school
uiteraard op, bijvoorbeeld door regelmatig ramen en deuren open te zetten.
Check ventilatie
De minister van Onderwijs heeft het Landelijk Coördinatieteam Ventilatie op Scholen (LCVS) opgericht. Zij
hebben afgelopen week een ambitieplan gepresenteerd, wat inhoudt dat alle schoolbesturen vóór 1 oktober
een check hebben gedaan of hun gebouwen voldoen aan de ventilatie-eisen. Inmiddels is onze
gebouwbeheerder Anculus achter de schermen al druk bezig met een inventarisatie van de situatie per school.
De uitkomst van deze check wordt medio september verwacht.
Regels na vakantie in het buitenland
Na een verblijf in het buitenland kunt u het dringende advies krijgen 10 dagen in thuisquarantaine te gaan bij
terugkomst. Geldt het dringende advies voor u na een vakantie in het buitenland? Dan mag u niet op school of
op het schoolplein komen. Kinderen tot 12 jaar mogen wel naar school. Zij blijven alleen thuis bij
gezondheidsklachten.
Aangepast rookbeleid schoolplein
• De nieuwe wetgeving staat het roken op schoolpleinen niet meer toe vanaf augustus 2020.
• Tevens verzoeken wij u niet te roken rondom de school in aanwezigheid van kinderen, uw
sigarettenpeuken op te ruimen en niet op de grond te gooien.
Tot slot
• Voor ieders veiligheid is het belangrijk om de richtlijnen zorgvuldig te blijven opvolgen. Mocht u op dit
moment vragen hebben, dan kunt u die mailen naar schrijverke@primovpr.nl.
• Mocht u meer informatie willen over de richtlijnen van het RIVM en de protocollen van de PO-raad, dan
kunt u daarvoor terecht op hun websites.
Hartelijke groet, mede namens alle teamleden,
Sylvain Bogerd
Linda de Wit

