Nieuwsbrief extra - 04 februari
Weer naar school!
Onderwijs vanaf 8 februari
Gisteren heeft u een brief ontvangen van onze
directeur-bestuurder Krista van Vreeswijk. De scholen
gaan weer open en dus ook De Sterappel gaat weer van
start! We zijn er als team blij mee dat we onze kinderen
weer op school mogen gaan verwelkomen.
Vanuit het ministerie geldende regels met betrekking tot heropening
● De school geeft fysiek onderwijs aan alle leerlingen.
● Leerlingen zijn verplicht om naar school te komen. De reguliere leerplicht is
van kracht.
● De school is open, tenzij…
○ het advies van de GGD over besmettingen op school en beperking
van het verspreidingsrisico aanleiding geeft tot sluiten.
○ de school organisatorisch geen andere mogelijkheid heeft dan te
sluiten, omdat te veel personeelsleden ziek zijn of in quarantaine
moeten, en er geen vervanging beschikbaar is.
● Wanneer onderwijs niet fysiek mogelijk is schakelen scholen over naar
onderwijs op afstand. Een school meldt een schoolsluiting bij de
Onderwijsinspectie via het meldpunt.
● Als cohortering organisatorisch niet mogelijk is, is dit geen reden om de
school te sluiten.
Het team is al druk bezig om alles goed voor te bereiden
om aanstaande maandag weer aan de slag te kunnen.
Wij hebben daarbij kritisch naar bovenstaande regels
gekeken en op sommige onderdelen andere,
weloverwogen keuzes gemaakt.
In het belang van de kinderen en het onderwijs wijken
wij af van de gestelde regels, maar zoals altijd houden
wij ons aan de eisen zoals door het RIVM gesteld zijn. U
zult ongetwijfeld nog vragen hebben en die hebben wij
zelf ook. Er zijn een aantal wettelijke verplichtingen waar
wij aan moeten voldoen. Daarnaast zijn er noodzakelijke maatregelen die wij
onder alle omstandigheden moeten opvolgen, en dringende adviezen waar wij zo
goed mogelijk gehoor aan proberen te geven.
Uiteraard hebben wij hier contact over gehad met de MR. Zij hebben met ons
meegekeken en hebben ingestemd met de aanpassingen die wij hebben
voorgesteld.

Brengen en binnenkomen
Zoals we inmiddels gewend waren houden we ons aan de RIVM-richtlijnen voor
wat betreft het brengen en binnenkomen. We mogen geen fysiek contact hebben
met u als ouder/verzorger. Dat betekent dat u
helaas niet zomaar kunt binnenlopen om een kind
op te halen, een tas af te geven of een
broodtrommel te brengen. Wij vinden dit uiteraard
een heel vervelende maatregel, maar dit is een
noodzakelijke regel waar wij ons aan moeten
houden. Ook andere externen mogen wij niet
toelaten in school, behalve als het noodzakelijke
zorg betreft (MRT, RT, fysiotherapie,
dyslexiebegeleiding, plusconsulent en logopedie).
Groep 1 en 2
De leerlingen van de groepen 1 en 2 worden door één ouder/verzorger bij het hek
van het kleuterplein afgezet. Een leerkracht vangt de kinderen op en begeleidt
hen naar de klas. Wij begrijpen dat velen van u langere tijd geen andere
ouders/verzorgers hebben gesproken. Toch vragen wij u vriendelijk om na het
brengen van uw kind direct naar huis te gaan en niet met elkaar te blijven praten
bij het hek. Dit voor uw eigen veiligheid en om in de buurt van de school de 1,5
meter afstand onderling te kunnen garanderen. Handgel staat bij iedere ingang.
Bij binnenkomst in de klas moeten kinderen eerst handen wassen in de klas. Na
ieder toiletbezoek, voor het nuttigen van het tien-uurtje, voor en na de lunch en
tussendoor worden de handen gewassen.
Wilt u uw kind zoveel mogelijk kleding aandoen die uw kind zelf kan aan- en
uittrekken voor bij het gymmen ?
Groep 3 t/m 5
U bent uiteraard vrij uw kind(eren) te brengen (één
ouder/verzorger per gezin) en vervolgens buiten
het plein - dus voor het hek - af te zetten. Wij
verzoeken u daarna direct te vertrekken. Dit om
ook u als ouder zoveel mogelijk te beschermen.
Als het enigszins mogelijk is om uw kind alleen
naar school te laten komen, verzoeken wij u dat op
die manier te regelen. Zoals u gewend bent staan
de leerkrachten vanaf 8:15 uur op het plein en vangen zij de kinderen op.
Als de kinderen op het plein aankomen lopen zij direct door naar binnen en
naar hun klas. Wilt u dit uw kinderen thuis al vertellen? De kinderen van de
groepen 3 t/m 8 gaan door de vaste ingang de school in en uit. De buitendeur en
deuren van de klas staan open en we wijzen de kinderen erop NIET aan de deuren
te komen. Voor het betreden van de school moeten de kinderen hun handen
desinfecteren met de handgel die daar staat.

Groep 6 t/m 8
De kinderen van deze groepen dienen zoveel mogelijk zelfstandig naar school te
komen zodat de reisbewegingen van ouders zo beperkt mogelijk blijven. Als de
kinderen op het plein aankomen lopen zij direct door naar binnen en naar hun
klas. Er is uitvoerig gesproken over het dragen van mondneusmaskers (kinderen
van groep 7/8) in de gangen. Het OMT adviseert dit niet. Wij verplichten dit
daarom ook niet, maar we vragen u wel het er thuis over te hebben. Als u het als
ouder prettig vindt dat uw kind een mondneusmasker draagt in de gangen, dan
kan dat uiteraard.
Splitsen groep 6/7 en 7/8
Door middel van de inzet van juf Bea splitsen wij de groepen 6/7 en 7/8. Zij is
onze onderwijsondersteuner (al enige jaren werkzaam bij ons op school) die nu
haar LIO-stage gaat lopen. Een LIO-stage betekent dat zij zelfstandig een groep
moet gaan draaien. Op deze wijze creëren we drie enkele groepen. Hoewel het erg
goed loopt in de huidige combinaties zien wij door deze LIO-stage kansen om de
kinderen extra begeleiding te kunnen geven en de rust van een enkele groep te
laten ervaren.
De splitsing gaat in na de voorjaarsvakantie, omdat wij de ouders van deze
groepen nog uitgebreid willen informeren en alles gedegen willen voorbereiden.
Juf Bea zal begeleid worden door juf Linda.
Begeleiding buiten de klas
Zoals een aantal ouders/verzorgers weten en
ervaren, worden sommige kinderen dagelijks
door juf Bea buiten de klas begeleid. Doordat juf
Bea nu een groep gaat draaien, kan zij deze
begeleiding niet meer doen. De kinderen van
groep 4 worden begeleid door meester Yaniek.
Meester Yaniek is een (bij de kinderen al
bekende) onderwijsassistent in opleiding en staat onder de supervisie van juf Elza.
Hij neemt voor de kinderen van groep 4 de begeleiding van juf Bea over. De
begeleiding van de andere kinderen lossen wij intern op.
Voor vragen betreffende de invulling van de begeleiding kunt u terecht bij onze
intern begeleider: Brenda van Beest (brenda.van.beest@basisburen.nl).
Ophalen en vertrekken
Om het samenkomen van ouders zoveel mogelijk te
vermijden organiseren wij het vertrekken van de
kinderen op de volgende manier:
● Groep 1 en 2: uit om 13:50 uur. De kinderen
worden naar buiten gebracht tot aan het hek.
Om een goede doorstroom te organiseren voor
groep 3 willen wij u nogmaals vragen om zo
snel mogelijk te vertrekken.
● Groep 3: uit om 14:00 uur. De kinderen worden naar buiten gebracht tot
aan het hek. Zij komen naar buiten via de kleuteringang.
● Groep 4 - 8: uit om 14:00 uur. Zij zullen groep voor groep de school
verlaten. Groep 4 gaat als eerst en groep 7/8 sluit af.

Klassen gescheiden houden
Om de contactmomenten te beperken hanteren wij de volgende maatregelen:
● We hebben gescheiden pauzes. Het plein wordt verdeeld in twee delen.
Intern zijn wij bezig om dit zo goed mogelijk te organiseren.
● We gaan per groep naar buiten en per groep naar binnen.
● Voor de activiteiten op het activiteitenplein voor de groepen 1/2/3 zullen
de groepen niet gemixt worden.
● Kinderen rouleren niet onderling tussen verschillende groepen.
● Kinderen uit de verschillende groepen mogen niet samenwerken.
● Het advies om te cohorteren binnen de groep nemen wij niet over.
Cohorteren betekent dat de kinderen binnen de groep worden ingedeeld in
subgroepen en dat het contact met anderen binnen de groep tot een
minimum wordt beperkt. Dat willen wij voor de kinderen niet.
● De kinderen uit de groepen 7/8 zullen niet samen lezen met de kinderen uit
groep 3 en 4 die Bouw! lezen. Hierover ontvangen de betrokkenen
persoonlijk bericht.
Traktatiebeleid
Als een kind jarig is betekent dat feest! Bij een feestje mag
getrakteerd worden, als dit een voorverpakte traktatie betreft.
De jarige deelt uit en de kinderen pakken de traktatie zelf aan.
Zo is er zo min mogelijk contact.
Schoolfruit
Op woensdag, donderdag en vrijdag is er weer schoolfruit.
De ”fruitouders” ontvangen hierover nog bericht. U hoeft op deze dagen geen
tien-uurtje mee te geven.

Lesstof
De afgelopen periode heeft op iedereen een grote impact gehad. In de klassen
proberen we zo snel mogelijk weer het oude ritme op te pakken, maar we richten
ons daarnaast ook op het welbevinden van de kinderen. Zodra de leerkracht
merkt dat het goed gaat in de klas zullen we ook starten met de afname van de
Cito-toetsen. Dit zal naar alle waarschijnlijkheid na de voorjaarsvakantie zijn.
Contact
Omdat we met zo min mogelijk extra mensen op school
aanwezig willen zijn, kunt u het beste voor schooltijd bellen.
De telefoon wordt dan in ieder geval beantwoord. Een
Parro-berichtje naar de leerkrachten kunt u te allen tijde
sturen. De meeste leerkrachten pakken in de pauzes hun
mobiele telefoon om te checken of er nog berichten zijn. Indien
u contact met de locatieleider (Linda Beaupain) wilt, kunt u haar het best een
mailtje sturen. Zij neemt dan contact met u op.
Maandag meenemen naar school
-Lunch en drinken
-Boeken en werkboeken
-Chromebook/tablet
-Alle andere materialen die mee naar huis zijn gegaan

Tot slot
We hopen u middels deze nieuwsbrief-extra weer op de hoogte te hebben
gebracht. Mocht u desondanks nog vragen/opmerkingen hebben: bel gerust of
stuur een mailtje. Alvast een heel goed weekend gewenst en eindelijk kunnen we
weer zeggen: Tot maandag!!

Met een hartelijke groet namens het team,
Linda Beaupain

