Moergestel, 5 mei 2020
Betreft: informatie onderwijs na de meivakantie

Beste ouders/verzorgers,
Een halve dag later dan beloofd, vanwege privéomstandigheden van mijn kant, ontvangt u vandaag
aanvullende informatie over het onderwijs vanaf 11 mei 2020. Ons onderwijsaanbod van woensdag 6 t/m
vrijdag 8 mei blijft hetzelfde als dat van voor de meivakantie. De aanvullende afspraken ziet u hieronder.

* Schooltijden blijven ongewijzigd:
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag, 8.30-14.30 uur / woensdag: 8.30-12.30 uur.

* Ouders op school:
- Ouders mogen de school niet in en het schoolplein niet op. Kinderen kunnen gebracht en gehaald worden (zie
groepsindeling bij de nieuwsbrief d.d. 29-4-2020) op de volgende plekken:
•

•
•
•
•
•
•
•

Groepen 1-2: Ilse/Jeske en Amy: bij de poort t.o. de brandweeruitgang; één van de juffen zorgt daar
voor de opvang. Ophalen van de kleuters graag om 14.25 uur op maan-, dins-, donder- en vrijdag en
12.25 uur op woensdag zodat zij ‘de drukte voor zijn’.
Groepen 1-2: Majella/Elly en Chantal: bij de poort naast het ‘spinnenweb-toestel’: één van de juffen
zorgt daar voor de opvang. Ophalen van de kleuters graag om 14.25 uur op maan-, dins-, donder- en
vrijdag en 12.25 uur op woensdag zodat zij ‘de drukte voor zijn’.
Groepen 3: Gaby en Kristel/Lotte/Chantal: bij de poort naast de brievenbussen: één van de juffen zorgt
daar voor de opvang.
Groepen 4: Sanne/Angela en Anita/Erica: gebruiken hun eigen ingang; ouders blijven buiten de hekken.
Kinderen kunnen om 8.25 uur via hun trap naar binnen.
Groepen 5: Jamy en Marit: gebruiken hun eigen ingang; ouders blijven buiten de hekken. Kinderen
kunnen om 8.25 uur via hun trap naar binnen.
Groepen 6: Vera en Marina/Sandra: gebruiken hun eigen ingang; ouders blijven buiten de hekken.
Kinderen kunnen om 8.25 uur via hun trap naar binnen.
Groepen 7: Danique en Thijs: gebruiken hun eigen ingang; ouders blijven buiten de hekken. Kinderen
kunnen om 8.25 uur via hun trap naar binnen.
Groep 8: Anne/Pepijn/Els: gebruiken hun eigen ingang; ouders blijven buiten de hekken. Kinderen
kunnen om 8.25 uur via hun trap naar binnen.

-

Kom ‘zo laat mogelijk’ naar school.

-

Slechts één ouder brengt de kinderen naar school en haalt de kinderen op.

-

De speelplaats aan de voorkant van onze school zal afgesloten worden voor auto’s om zo min
mogelijk beweging rondom school te hebben. Dit geldt ook voor de ouders van de Bienekebolders.

-

Oudergesprekken vinden telefonisch of digitaal plaats; niet fysiek op school.

* Wat doen we bij onvoldoende bezetting van leerkrachten?:
Wanneer een leerkracht afwezig is door klachten, hanteren we de volgende volgorde:
a.
b.
c.
d.
e.

inzet leerkrachten die extra willen werken
inzet vervangerspool
inzet ambulante mensen
indien dit allemaal niet mogelijk is, kijken we of er digitale mogelijkheden zijn door de
betreffende leerkracht
ouders worden hierover via Parro geïnformeerd

Overigens, zoals het er nu naar uitziet zijn alle groepsleerkrachten maandag 11-5-2020 aanwezig.

* 1,5 meter-maatregel:
Tussen kinderen onderling hoeft geen 1,5 meter afstand gehouden worden. Tussen leerling en leerkracht geldt
dit wel. Bij de kleuters is dit natuurlijk extra lastig. U kunt hierbij helpen door uw kind(eren) kleren en schoenen
aan te doen die hij/zij gemakkelijk aan en uit krijgt. Ook bij het eten is het fijn wanneer de bakjes e.d. voor uw
kind zelf makkelijk te openen zijn.

* Hygiëne:
De voorschriften van het RIVM worden zoveel mogelijk nageleefd. Dit betekent dat er in ieder klaslokaal het
volgende staat:
• Desinfecterende hand-gel.
• Zeeppompje.
• Papieren handdoekjes/handdoekenrol.
• Oppervlaktesprays.
Leermiddelen, speelgoed, speelmaterialen, devices en werkplek worden zoveel als mogelijk, dagelijks schoon
gemaakt. Ook willen wij u vragen om voor u naar school gaat al een keer de handen van uw kind(eren) te laten
wassen en de kinderen alvast naar de wc te laten gaan. Daarnaast zullen wij iedere dag in de groep starten met
het doornemen van de hygiëne maatregelen.

* Overblijven:
De lunch gebruiken de kinderen in hun eigen groep onder begeleiding van de eigen leerkracht. Surveillance na
de lunch gaan we zelf regelen. De overblijfouders zetten we voorlopig nog niet in.

* Verjaardagen / traktaties:
Uiteraard mogen de leerlingen hun verjaardag vieren en/of inhalen. Afstemming hierover verloopt via de
groepsleerkracht.
Vanwege de maatregelen is het alleen enkel toegestaan om voorverpakte traktaties uit te delen. De verjaardag
wordt gevierd in een halve groep, waarbij ouders samen met het kind de keuze maken of ze wel/niet een
traktatie voor de andere helft van de groep verzorgen. Let op! De leerkracht zal deze dan zonder dat het kind
daarbij aanwezig is aan de andere groep overhandigen. Ouders zijn helaas niet aanwezig bij de verjaardag van
de kinderen. De leerkrachten zorgen voor enkele foto’s in de mail.

* Onderwijsinhoudelijk:
U ontvangt via de groepsleerkracht van uw kind(eren) informatie hierover, los van deze nieuwsbrief. T.a.v. de
extra begeleiding van kinderen (RT) kan ik aangeven dat we dit t/m 20-5-2020 nog niet oppakken. De focus zal
deze eerste anderhalve week vooral op het werk in en met de groep komen te liggen.

* Chromebooks inleveren:
We willen graag de Chromebooks die ouders van ons geleend hebben weer op school gaan gebruiken vanaf
maandag 11-5-2020. Geeft u s.v.p. de Chromebook(s) mee terug naar school. Mocht het echt nodig zijn om een
Chromebook thuis te houden i.v.m. (t)huiswerk op de dagen dat uw kind niet naar school gaat, neem dan contact
op via r.udo@stgboom.nl.

* Bewegingsonderwijs:
Tot en met 20 mei wordt er buiten gegymd door de groepen 3 t/m 8. Bij slecht weer komt de gymles helaas te
vervallen. Er kan GEEN gebruik gemaakt worden van de kleedkamers. Graag uw kind op een gymdag (zie bijlage
voor het schema) makkelijk zittende kleding aan geven en dichte ‘buitenschoenen’ (geen slippers) aan laten
doen/meegeven. Halen en brengen van de leerlingen gebeurt door de eigen leerkracht.
Ennn… er mag eindelijk weer gegymd worden, dus laten we daar vooral samen met de kinderen van genieten!!!
:-D

* Geplande evenementen:
De volgende evenementen hebben we geannuleerd: schoolreis, schoolfotograaf en sportdag groepen 1 t/m 4.

* Noodopvang:
De noodopvang na de meivakantie voor kinderen van ouders in cruciale beroepen zal op dezelfde manier als
voor de vakantie worden voortgezet. Mocht u gebruik moeten maken van die opvang laat dat dan z.s.m. weten
via r.udo@stgboom.nl.

*Poster ‘Voorzorgsmaatregelen in de school’:
Zie bijlage.

Vanuit de MR:
Het zijn vreemde tijden, waarvan we allemaal (hetzij op andere schaal) de gevolgen ondervinden.

Een crisis brengt soms het beste in de mensen naar boven zoals ook het team van de Vonder heeft laten zien
gedurende deze bijzondere periode. In een korte periode is daar toch op indrukwekkende (en soms creatieve)
wijze invulling gegeven aan het verzorgen van onderwijs op afstand. Als ouders kunnen we daar blij mee zijn!
Hoe verschillend de impact voor iedereen ook is, van ‘normaal’ is op dit moment nog geen sprake. Dit geldt ook
voor onze kinderen en de wijze waarop ze straks weer naar school gaan. Om dit ook voor onze kinderen zo goed
mogelijk te laten verlopen is het van belang om de door de school verstrekte informatie aandachtig door te lezen
en de voorschriften op te volgen.
Voor hoelang? De tijd zal het leren.
Tot die tijd is het een geruststelling te zien dat een sterk team van onderwijsprofessionals zich weer mag richten
op de ontwikkeling, de veiligheid en het welzijn van onze kinderen.

Namens de MR
Wiljon Brouwers
Voorzitter

Tenslotte,
we kunnen ons voorstellen dat u op dit moment nog met vragen zit. Als dat zo is, stel ze gerust. De volgende
nieuwsbrief zal op woensdag 20-5-2020 verschijnen, kort nadat er nieuwe maatregelen vanuit de overheid
bekend zijn gemaakt.
We hopen u hiermee voor nu voldoende te hebben geïnformeerd.

Groet, mede namens het hele team,

Robb Udo
Directeur basisschool de Vonder

