www.cbshetkompas-ajp.nl

mei nr 2 2020

Nieuws uit CBS Het Kompas: onderwijs vanaf 11 mei
Beste ouder(s), verzorger(s),
De afgelopen week hebben wij nog onderwijs op afstand gegeven. Deels gaat dat volgende
week door, omdat de kinderen voor de helft van de tijd naar school gaan. De kinderen
krijgen een huiswerkpakket mee voor de dagen thuis. Een hele nieuwe ervaring om straks de
kinderen deels weer te zien!
We hebben deze week de praktische afspraken met elkaar doorgenomen. U leest hier meer
over in de nieuwsbrief. U vindt ook enkele data om te onthouden: de studiedagen en
vakantiedagen blijven gewoon staan. Er is dan geen school en geen opvang mogelijk.
Deze maatregelen gelden voorlopig tot 29 mei. Voor een goede en zorgvuldige start is het
kabinetsbesluit voor ons leidend en het protocol dat is opgesteld door de PO-raad
richtinggevend.
We verheugen ons erop om de kinderen weer te zien en met hun ‘live’ te werken!
Met vriendelijke groet,
Cokky Schults-van Goch

Brengen en halen, contact met ouders
•
•
•
•
•
•
•

Er is geen fysiek contact tussen onderwijspersoneel en ouder(s)/verzorger(s).
Oudergesprekken vinden digitaal plaats.
Ouders mogen niet aanwezig zijn in het schoolgebouw en op het plein.
Ouders nemen ’s morgens afscheid buiten het hek (groep 1-2) en gaan zo snel
mogelijk weg.
Ouders van groep 3 t/m 8 nemen afscheid bij de auto of bij het fietsenhok en gaan
dan weg. Laat uw kinderen zelfstandig naar school komen als dit mogelijk is.
Ouders van groep 1-2 wachten ’s middags buiten het hek.
Ouders van groep 3 t/m 8 wachten zoveel mogelijk bij de auto en anders bij het
fietsenhok.
Ouders houden anderhalve meter afstand van elkaar.
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Ingaan en uitgaan van de school
•

•

•

Inloop groep 1-2 is vanaf 08.20 uur; dan gaat het hek open.
Juf Janneke vangt de kinderen op bij het hek en loopt ’s middags mee naar buiten.
Kom op tijd, want de juf is in de klas om 08.30 uur en ouders mogen niet het plein
op. De kinderen mogen hun jas en tas aan de kapstok hangen. Bekers en trommels
blijven in de tassen en kunnen niet in de koelkast gezet worden.
Juf Annemieke of meester Arjan is buiten vanaf 08.20. Juf Helma of juf Marian is in
de klas. De kinderen gaan gelijk naar binnen en lopen naar de klas. Zij hangen hun
jas aan de stoel en zetten hun tas naast hun tafel. Bekers en trommels blijven in de
tassen en kunnen niet in de koelkast gezet worden. Kom op tijd; om 08.30 beginnen
de lessen.
Uitgaan van de school:
Groep 1-2 wordt om 14.15 bij het hek gebracht. Houdt u afstand van elkaar en ga zo
snel mogelijk weg.
Groep 3-4-5 gaat 14.12 naar buiten en groep 6-7-8 om 14.15 uur. Zij gaan gelijk
naar huis of naar de auto.

Algemene richtlijnen
•
•
•

Tussen kinderen onderling hoeft geen anderhalve meter afstand gehouden te
worden.
Tussen personeel en leerling zal zoveel mogelijk anderhalve meter afstand gehouden
worden.
Tussen personeel wordt altijd minimaal anderhalve meter afstand gehouden.

Hygiëne
•
•
•
•
•
•

Handen wassen met water en zeep bij binnenkomst, voor de pauze, na de pauze,
voor het eten, na het eten, na toiletgang en verder zoveel als nodig. Er hangen
posters in de klas en de toiletruimtes.
Hoesten in elleboogholte.
Snuiten in papieren zakdoek.
Niet aan je gezicht met je handen zitten.
Handen afdrogen met papieren handdoekjes.
Tafels en materialen worden elke dag extra schoongemaakt.
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Continurooster
Van 11-05 t/m 29-05 hanteren we op school een continurooster, waarbij er tussen
de middag op school (in de klas bij de leerkracht) wordt gegeten. Op deze manier zijn er zo
min mogelijk verplaatsingsbewegingen van kinderen en ouders.
De cohorten worden niet gemengd gedurende de dag. De groepen hebben daarom
verschillende pauze momenten en spelen op eigen tijd buiten.
Geeft uw kinderen bakjes, trommeltjes en bekers mee die ze zelf kunnen openen.
Kinderen nemen een goede tas mee. Er worden huiswerkmaterialen van en naar school
meegenomen. Kinderen uit groep 6-7-8 die een chromebook van school geleend
hadden, laten die thuis, zodat ze daar hun thuisopdrachten op kunnen maken.
Er zijn nog chromebooks op school en die worden gebruikt in groep 6-7-8. Deze worden
dagelijks schoongemaakt.
In deze weken zullen er ook een aantal toetsen afgenomen worden. De cijfers zijn wellicht in
Parnassys te zien, maar tellen deze weken niet mee voor het rapport. Het is puur voor ons
om te zien waar extra ondersteuning of uitdaging nodig is, zodat het onderwijs zo passend
mogelijk kan zijn.
-Pauzes: De cohorten mogen niet vermengd worden gedurende de dag. We hebben daarom
afzonderlijk pauze.
Groep 1-2 heeft eigen plein en kan tijden zelf indelen.
Groep 3-4-5 speelt om 10.00-10.15 uur buiten en eten en drinkt iets na de pauze.
Groep 6-7-8 eet en drinkt voor de pauze en gaat van 10.30-10.45 naar buiten.
Lunch:
Groep 3-4-5 gaat 12.00-12.15 eerst buiten spelen en gaat daarna eten tot 12.30 uur.
Groep 6-7-8 gaat 12.30 eten en 12.45 naar buiten. 13.00 uur begint voor hun de les weer.
Traktaties:
In de groep kan een jarige alleen trakteren met een al voorverpakte traktatie. Deze traktatie
gaat mee naar huis. De klassen worden niet rondgegaan.
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Gezondheid
De school past de adviezen en richtlijnen van het RIVM toe:
• Een leerling of leerkracht met de volgende (luchtweg)klachten blijft thuis:
• Neusverkoudheid.
• Hoesten.
• Moeilijk ademen/benauwdheid.
• Een leerling met koorts boven 38 °C blijft thuis.
• Een leerling moet tenminste 7 dagen thuisblijven en uitzieken, en mag pas weer naar
school en de opvang als hij/zij na deze 7 dagen ook 24 uur geen klachten meer
heeft.
• Als iemand in het huishouden van de leerling koorts boven 38 °C en/of
benauwdheidsklachten heeft, blijft de leerling ook thuis.
• Als iedereen binnen het huishouden 24 uur geen klachten heeft, mag de leerling
weer naar school en de opvang.
• Als iemand in het huishouden van de leerling getest is voor COVID-19 en een
positieve uitslag heeft, moet de leerling wachten tot die persoon 24 uur klachtenvrij
is en dan 14 extra dagen thuisblijven.

Noodopvang
Voor ouders in cruciale beroepen blijft noodopvang mogelijk. Er is alleen opvang tot 14.15
uur. U kunt dit doorgeven via c.schults@vpcotholen.nl
Voor noodopvang na 14.15 moet u zelf contact opnemen met BSO ‘t Molentje.

Belangrijke data
21
29
01
25

en 22 mei
mei
juni
juni

Hemelvaartvakantie
Studiedag, geen school en opvang
Pinksteren
Studiedag, geen school en opvang

Schooreisjes en kamp
In het protocol dat is opgesteld met de gezamenlijke besturen van het
basisonderwijs is besloten dat schoolreisjes en schoolkampen niet doorgaan dit
schooljaar. Dit is natuurlijk een teleurstelling, maar veiligheid en gezondheid hebben
voorrang.
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De ouderbijdrage bestaat uit twee delen, nl. schoolfonds (€16) en schoolreisje of
schoolkamp (€12,50 voor groep 1-2, €27,50 voor groep 3 t/m 5 en schoolkamp
groep 6-7-8 €45,-).
Het bedrag van het schoolfonds is al gebruikt voor o.a. Sint, kerst en
tussenactiviteiten.
Aan de MR is het voorstel gedaan om het betaalde schoolreisjes- en kampgeld te
laten staan voor volgend schooljaar; iedereen krijgt dan een aangepaste factuur in
schooljaar 2020-2021. U hoort hier nog meer van. Ouders die nog niet betaald
hebben, krijgen dit schooljaar nog een factuur om alleen het schoolfonds te betalen.
Voor groep 8 denken we nog na of een andere afscheidsactiviteit mogelijk is.
Afhankelijk daarvan wordt het kampgeld helemaal of gedeeltelijk teruggestort.

Cohorten
De A-groep komt op maandag en donderdag en om de woensdag. Deze
start maandag 11 mei. De eerste woensdag is 20 mei.

A-groep: Groep 3-5-6-7 maandag en donderdag. Eerste woensdag is 20 mei
Familie met
broer/zus

1-2
8 ll

3-5
10 ll

A-groep

Maandag
donderdag

Annelien van V.
Dilaylah v.d. W.
Imani v.
Bennekom
Jaison Brevet
Dani, Finn, Sem
Hage
Lenny Hendrikse
Jesse v. Br.
Mark en Joost
Wisse
Jasper Moerland
Rhodé de Niet
Sylvie, Lieke
Boudeling
Luna Fontijne
Adrian Vaarting

Ma do
Ma do
Ma do

x
x

Ma do
Ma do

x
xx

Ma do
Ma do
Ma do

x
xx

Ma do
Ma do
Ma do
Ma do
Ma do

4
8 ll

6 -7
7 lln

x

x
x

x
x
xx
x
x
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B-Groep: Groep 1-2-4-8 dinsdag en vrijdag. Woensdagen 13 mei en 27
mei, behalve groep 1-2
Familie met
broer/zus

1-2
8 ll

B-groep

Dinsdag
vrijdag

Gilles de Jager
Jayden Krens
Hugo vd Reest
Marco v Strien
Nienke Versteeg
Geron, Rosanne,
Pietro vVossen
Jayden, Jesse v.d.
Weteringh
Vivién de Wit
Joup Aafjes
Nikki Hendrikse
Dinand, Jesse de
Jong
Perrijn, Lotte
Stoks
Pieterjan de Waard
Janneke de Werd
Jax Wijnhorst
Isabelle Moerland
Amber, Bernd
Kamp
Jessey Soeters

Di en vr
Di en vr
Di en vr
Di en vr
Di en vr
Di en vr

x
x
x
x
x
x

Di en vr

x

Di en vr
Di en vr
Di en vr
Di en vr

x

3-5
10 ll

4
8 ll

6 -7
9 lln

x

8+7
8 lln

x
x

x
x
x

x

Di en vr

x

x

Di en vr
Di en vr
Di en vr
Di en vr
Di en vr

x
x
x
x
xx

Di en vr

x
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