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Nieuws en mededelingen van de directie
Beste ouders en verzorgers,
Opening school.
Vanaf aanstaande maandag gaan de basisscholen weer open. Gelukkig maar. Voor de meeste kinderen en
ouders een moment om naar uit te kijken, in ieder geval voor alle meesters en juffen van sbo Facet.
We zullen voorzichtig moeten zijn om de heropening op een goede verantwoorde, veilige en uitvoerbare
manier, een succes te laten worden. We hebben van het ministerie protocollen en handreikingen gekregen
die we na zullen leven. We hebben dit in nauw overleg met de MR, het team en bestuur van Catent gedaan.
Wie mogen naar school?
Alle kinderen die volledig klachtenvrij zijn gaan naar school. Kinderen blijven thuis als een huisgenoot naast
milde Coronaklachten ook koorts (vanaf 38 graden) of last van benauwdheid heeft. De beslisboom voor
kinderen tot en met groep acht heb ik toegevoegd als bijlage.
Hoe starten we op?
We zullen de eerste periode vooral stilstaan bij de sociaal emotionele ontwikkeling en de groepsvorming.
De overgang van thuis naar school en de periode waarin we op dit moment met zijn allen in zitten levert
genoeg gespreksstof op. We zullen net als aan het begin van het schooljaar extra inzetten op het
groepsklimaat volgens het principe van “De Gouden Weken”.
Hoe is het binnenkomen en weggaan van kinderen geregeld?
Precies hetzelfde als voor de lock-down:
• De bel gaat om 8.35 uur, tussen 8.35 en 8.40 komen kinderen de klas binnen, om 8.45 starten de
lessen.
• Kinderen komen alleen in de school, ouders mogen niet in de school;
• De in,- en uitgangen zijn verdeeld over de groepen zoals we inmiddels gewend zijn;
• Kinderen worden opgevangen door een personeelslid, deze dragen een mondkapje.
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•

Ouders houden 1,5 meter afstand tot elkaar.

Wat te doen met stamgroep of blokken?
Een belangrijke aanpassing van het vorige protocol is, dat wanneer een kind besmet is, de hele klas vijf
dagen in thuisquarantaine moet. Om deze regel goed uit te kunnen voeren kunnen de blokken op dit
moment niet plaatsvinden en geven de meesters en juffen onderwijs aan hun eigen stamgroep.
Hoe worden de pauzes georganiseerd?
De pauzes zullen gescheiden worden gehouden. Dat betekent dat de meester of juf alleen met zijn/haar
eigen stamgroep naar buiten gaan. Per plein is er dus ook 1 groep die op dat moment pauze heeft, zodat
kinderen van meerdere groepen elkaar niet treffen tijdens de pauze.
Worden er gymlessen gegeven?
Ja, de gym kan doorgaan. Ook hierin zullen we zo goed mogelijk de veiligheid in acht houden. Er is
inmiddels een apart protocol beschikbaar voor de gymlessen, juf Ellen zal dit voor onze school bestuderen
en daar afspraken over maken.
Moet de anderhalve meter maatregel nog?
Kinderen hoeven geen anderhalve meter afstand tot elkaar te nemen. Tussen leerkrachten en kinderen
hoeft dat ook niet. Individuele leerkrachten kunnen deze maatregel wel nastreven in verband met hun
eigen veiligheid. Tussen personeelsleden moet altijd 1,5 meter afstand bewaard worden. Alle kinderen
blijven bij elkaar als stamgroep. De juf of de meester in aanwezig, een vaste stagiaire kan ook bij deze groep
horen.
Extra maatregelen voor personeel.
Alle meesters en juffen dragen in de openbare ruimtes mondkapjes. Verder hebben we afgesproken dat er
een maximaal aantal mensen in de personeelskamer mag zijn.
Extra maatregelen voor groepen 7&8.
De kinderen uit de groepen 7 en 8 dragen mondkapjes in de gangen en openbare ruimtes van school. Dit is
conform het advies van OC&W. Wanneer zij aan hun eigen tafel werken hoeft dit niet. Wilt u deze
meegeven als ouder. Zoals het nu staat, zullen de eindtoetsen doorgaan. U wordt hierover verder
geïnformeerd door de juffen van de groep.
Alle lesmateriaal weer terug.
Op maandag 8 februari moeten alle kinderen de les en schoolmaterialen weer meenemen naar school.
De chromebooks moeten op 8 februari ingeleverd worden bij de administratie tussen 8.45-12.00. Wilt u
ervoor zorgen dat de chromebooks opgeladen en schoongemaakt/gedesinfecteerd zijn en vergeet u ook
niet de lader mee te geven.
Als kinderen thuiszitten krijgen ze dan les?
Kinderen krijgen thuisonderwijs: door lesuitval, ziekte van de leerkracht of verplicht thuiszitten
(bijvoorbeeld bij een verplichte quarantaine). In alle andere gevallen krijgen de kinderen geen
thuisonderwijs.
Wat doen we met betrekking tot hygiëne?
Handen wassen met water en zeep is een effectieve manier om besmetting te voorkomen. Meesters, juffen
en kinderen wassen of ontsmetten regelmatig de handen, o.a. bij binnenkomst. Op school zijn hier
voldoende middelen beschikbaar. Ook zal er extra aandacht besteed worden aan het schoonmaken, onder
andere ook van de toetsenborden.
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Traktaties.
Alleen verpakte traktaties zijn zoals al eerder is afgesproken toegestaan op school. er wordt alleen aan de
eigen klas getrakteerd en alleen aan de eigen leerkracht.
Verwachtte sneeuw.
Er wordt behoorlijk wat sneeuw verwacht komende zondag. Ik kan de situatie nog niet goed inschatten
maar mochten er hierdoor een aantal meesters of juffen niet op school kunnen komen dan hoort u dit zo
snel mogelijk.
Tot slot.
Een nieuwsbrief met veel informatie. Het dwingende werkwoord “moeten” waar we eigenlijk niet zo van
houden komt er veel in voor. De situatie brengt met zich mee dat, dat niet anders kan. We hopen op betere
tijden. Uiteraard gaan wij deze afspraken de komende weken evalueren op basis van veiligheid,
uitvoerbaarheid en verantwoord. Mocht het nodig zijn, dan zullen wij wijzigingen met u communiceren.

Namens het team,
De bekende professor Erik Scherder, die veel verstand heeft van gezond leven, beveelt ons aan om
regelmatig naar buiten te gaan
Veel (sneeuw)plezier dit weekend,
Vriendelijke groet,
Meester John
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