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SmdB De Ark nr 1 juni 2020
Beste ouder(s), verzorger(s),
De afgelopen weken hebben uw kinderen 50 % van de tijd live onderwijs ontvangen en zijn
de scholen weer opgestart. Vanaf 8 juni mogen alle kinderen weer 100 % naar school. De
PO-raad heeft de richtlijnen in overleg met RIVM bijgesteld. De maatregelen die we al
hadden blijven grotendeels van kracht. Er is instemming van de MR met de acties op school.
In principe gelden de maatregelen tot de zomervakantie.
De belangrijkste regels zijn of blijven daarom:
-Regelmatig handen wassen met water en zeep.
-Geen vermenging van groepen.
-Ouders mogen het schoolplein niet op en mogen de school niet in.
-We blijven werken met een continurooster; alle kinderen eten op school in de eigen klas.
Let op: de eindtijd verandert naar 14.30 uur!
Nu de school volledig open gaat, is er weer 5 ½ uur lestijd per dag + half uur lunch.
-Jassen kunnen aan de kapstok gehangen worden.
-Er is geen noodopvang meer mogelijk. De enige uitzondering is voor de kinderen die na
schooltijd naar de BSO moeten. Kids&Co start pas 15.00 uur. Deze kinderen mogen wachten.
Geeft u a.u.b. door op welke dagen uw kinderen een contract met de BSO hebben.
-De Chromebooks worden weer alleen op school gebruikt.
-Zie voor gedetailleerde info verderop in de nieuwsbrief.
Met vriendelijke groet,
Cokky Schults-van Goch
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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.
Kinderen vanaf groep 3 komen zo veel mogelijk zelfstandig naar school.
Ouders nemen ’s morgens afscheid buiten het hek en gaan dan weg.
Ouders wachten ’s middags buiten het hek en gaan zo snel mogelijk met hun kind
naar huis.
Ouders houden anderhalve meter afstand van elkaar.
Houdt u rekening met de kinderen en ouders van andere scholen: houdt anderhalve
meter afstand.

Ingaan en uitgaan van de school
•
•
•

•

•

Inloop is vanaf 08.20 uur; dan gaat het hek open.
De juffen vangen de kinderen op bij het juiste hek en lopen ’s middags mee naar
buiten.
Groep 1-2 komt via het zijhek naar binnen en gaan ook via het zijhek naar huis.
De kinderen blijven wachten op de door de juf aangegeven plaats. Zij gaan
gezamenlijk naar de klas. De jassen en tassen worden aan de kapstok opgehangen.
Groep 5-6 komt via het zijhek naar binnen en gaan ook via het zijhek naar huis.
Fietsen worden links van het fietsenhok neergezet.
De kinderen gaan gelijk door naar de klas, hangen hun jas op de stoel en zetten hun
tas naast de tafel.
Groep 3-4 komt via het voorhek naar binnen en gaan ook via het voorhek naar huis.
Fietsen worden in het fietsenhok gezet.
De kinderen blijven wachten op de door de juf aangegeven plaats. Zij gaan
gezamenlijk met de juf naar de klas. De jassen en tassen worden aan de kapstok
gehangen.
Groep 7-8 komt via het voorhek naar binnen en gaan ook via het voorhek naar huis.
Fietsen worden op het kleine plein gezet.
De kinderen gaan gelijk door naar de klas, hangen hun jas aan de kapstok en zetten
hun tas naast de tafel. Dit om zoveel mogelijk geloop te voorkomen.

Uitgaan school:
• Groep 1-2 gaat
• Groep 3-4 gaat
• Groep 5-6 gaat
• Groep 7-8 gaat

via
via
via
via

het
het
het
het

zijhek om 14.25 naar buiten.
voorhek om 14.25 naar buiten.
zijhek om 14.30 naar buiten.
voorhek om 14.30 naar buiten.

Deze maatregelen zijn om zoveel mogelijk vermenging te voorkomen.
Kinderen blijven niet hangen op plein. Leerkrachten lopen mee om een en ander te
coördineren.
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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 minimaal anderhalve meter afstand gehouden.

Continurooster
Vanaf 8 juni tot de zomervakantie 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 afzonderlijke pleinen (grote plein of
natuurplein).
Geeft uw kinderen bakjes, trommeltjes en bekers mee die ze zelf kunnen openen.
Pauze:
•

•
•

Buiten speelmomenten groep 1-2 zijn voor 10.00 uur of na 11.00 uur en na 12.45.
Pauze groep 3-4 en groep 5-6 van 10.00 tot 10.15.
Pauze groep 7-8 van 10.30-10.45.

Lunch:
• Groep
• Groep
• Groep
• Groep

1-2:
3-4:
5-6:
7-8:

Eten tussen 12.15-12.45
12.00 eten, 12.15-12.30 buiten spelen
12.00 eten, 12.15-12.30 buiten spelen
12.30 eten, 12.45-13.00 buiten spelen

Traktaties:
In de groep kan een jarige alleen trakteren met een al voorverpakte traktatie. De klassen
worden niet rondgegaan.

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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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.

Personeel
Er zijn tot de zomervakantie geen vervangers beschikbaar.
Groep 5-6:
-Juf Romina gaat per 22 juni met zwangerschapsverlof.
Zij geeft tot 18 juni onderwijs op afstand via het digibord op haar werkdagen (dinsdag t/m
vrijdag). Na haar verlof zal zij verdergaan als leerkracht groep 1-2 op De Regenboog.
Vrijdag 19 juni neemt juf Romina afscheid van de kinderen en indien mogelijk van u. Wij
kijken of het afscheid buiten kan. Details hoort u nog van ons.
-Derdejaars PABO stagiaire Iris v.d. Velde is t/m 19 juni van dinsdag t/m vrijdag in
groep 5-6.
-Derdejaars onderwijsassistente stagiaire Lise van Gorsel ondersteunt tot 1 juli in
groep 5-6.
-Juf Christa zal vanaf 24 juni op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag in groep 5-6
de juf zijn.
-Juf Kim zal vanaf 23 juni op de dinsdagen voor groep 5-6 staan.
Groep 3-4:
- Juf Kim zal vanaf 25 juni op de donderdagen en vrijdagen in groep 3 en 4 zijn.
-Juf Carina zal de laatste drie weken naast de maandag en dinsdag elke woensdag werken
in groep 3-4.
Op deze manier is er in beide groepen een leerkracht die de groep kan aansturen.
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Belangrijke data
22 juni
15 juni
19 juni
22 juni
23 juni
Week van 29 juni
6 juli
7 juli
9 juli
10 juli
13 juli t/m 21 augustus

Studiedag, geen school voor de kinderen
Openzetten Parro om (telefonische) afspraak in te plannen
rapporten
Afscheid juf Romina
Zwangerschapsverlof juf Romina
Verjaardag juf Tineke
Telefonisch/teams rapportgesprek
Afscheid groep 8
Verjaardag juf Carina
Laatste schooldag. Kinderen zijn 13.30 uur uit.
Studiedag leerkrachten. Kinderen zijn vrij.
Zomervakantie

Schooreisjes, kamp en financiën
Schoolreisjes en kamp vervallen dit schooljaar vanwege de coronamaatregelen.
Er was nog geen factuur voor het schoolkamp groep 8 uitgegaan, dus hier had u nog
geen betaling voor gedaan.
De ouderbijdrage bestaat uit twee delen, nl. schoolfonds (€16) en schoolreisje (€11
voor groep 1-2 en €27,50 voor groep 3 t/m 8).
Het bedrag van het schoolfonds is al gebruikt voor o.a. Sint, kerst en
tussenactiviteiten.
De MR heeft ingestemd met het voorstel om het al betaalde schoolreisjesgeld te
laten staan voor volgend schooljaar.
Kinderen die nu in groep 2 zitten en naar groep 3 gaan betalen nog een deel bij voor
het schoolreisje.
Kinderen van groep 8 krijgen het schoolreisjesgeld teruggestort.
Kinderen van groep 8 krijgen het nog openstaande overblijfgeld terugbetaald als ze
verder geen broertjes en/of zusjes op school hebben.
Verder krijgt iedereen een aangepaste factuur in schooljaar 2020-2021 in oktober.
Met de MR is er afgesproken dat als er zorgen over de financiën zijn en u het
schoolreisgeld op korte termijn nodig heeft, u dan contact kan opnemen met Cokky:
c.schults@vpcotholen.nl .
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Afscheid groep 8
Voor groep 8 denken we nog na hoe het afscheid georganiseerd kan worden. U
hoort hiervan zo gauw we meer weten. Ook voor groep 8 geldt dat ouders niet de
school in mogen. We denken na hoe ouders toch betrokken kunnen worden.

AVG

In 2019 zijn we druk bezig geweest om alles op orde te brengen rondom de Algemene
Verordening Persoonsgegevens (AVG); we informeerden u hierover al eerder. De AVG is de
nieuwe privacywet, welke nog strengere eisen stelt aan bescherming van privacy en
persoonlijke gegevens. Uiteraard willen we hieraan vanuit onze school en VPCO-breed op een
goede manier invulling geven. We zijn daarin ondersteund door onze Functionaris
Gegevensbescherming, Maarten van Diggele. Hij heeft ons geholpen met voorlichting, met
diverse beleidsstukken en zal vanaf de 2e helft van 2020 ook gaan controleren en helpen om
in de dagelijkse praktijk aan de AVG-eisen te voldoen. Een belangrijk uitgangspunt van de
AVG is transparantie, oftewel een goede uitleg geven hoe er met privacy en
gegevensbescherming van leerlingen, ouders en medewerkers wordt omgegaan. In verband
daarmee hebben we een privacyverklaring opgesteld waarin dit wordt uitgelegd. Deze vindt u
op de website van VPCO Tholen www.vpcotholen.nl. Mocht u hierover vragen hebben, dan
horen wij dat graag.
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Enkele foto’s: blij met school en met de kinderen
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