Gedeeltelijke openstelling voor onderwijs op de Jozefschool van 11 mei t/m 29
mei 2020
7-5-2020
Beste ouders en verzorgers,
We zijn blij dat we a.s. maandag weer mogen starten met een deel van het onderwijs op de
Jozefschool. We vinden het echt fantastisch hoe het jullie in samenwerking met de leerkrachten
gelukt is om het onderwijs op afstand zes weken vol te houden. We weten dat dit veel gevraagd
heeft van iedereen. Alle kinderen hebben meegedaan aan de Microsoft-team bijeenkomsten, dit kon
alleen met heel veel inzet van jullie thuis. Daarnaast hebben de leerlingen ieder op een bij jullie gezin
passende manier veel geleerd. Naast het schoolwerk hebben de kinderen ook veel andere ervaringen
opgedaan. Mooie, leuke, spannende en soms ook verdrietige dingen meegemaakt.

We weten dat veel kinderen dolblij zijn dat de school weer opengaat en het leven weer normaler
wordt. Ook zullen er leerlingen zijn die echt weer even zullen moeten wennen aan strakkere ritmes.
En ja, er wordt van jullie nog steeds extra opvang gevraagd. …en toch gaan we een flinke stap
vooruit.
De regering heeft nu gekozen voor een start met halve groepen en dat vraagt opnieuw van jullie en
van ons veel flexibiliteit. Als het afnemen van de Corona opnamecurve en de sterftecurve door gaat
in deze periode verwachten we na deze periode weer helemaal open te gaan vanaf maandag 1 juni.
Het gedeeltelijk opengaan en ook de periode daarna vraagt om diverse aanpassingen o.a. qua halen
en brengen i.v.m. opgelegde richtlijnen. Zie ook de poster in de bijlage.
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Onderlinge afstand kinderen
De onderlinge afstand tussen kinderen wordt minder strak aangehouden. Wel worden ze deze eerste
drie weken verspreid over de lokalen op gepaste afstand en ook met gepaste afstand ten opzichte
van de leerkrachten. Met een kleur zijn de namen aangegeven per dagdeel op de tafels van de
leerlingen. Een aantal leerkrachten heeft familieleden met verhoogd risico en voor hen is dit de
eerste stap naar meer sociale contacten. Begrijpelijk dat deze collega's de afstand van 1,5 meter tot
de kinderen van groot belang vinden.
Het buitenspelen gaat steeds per halve groep en alle groepen krijgen een vaste tijd en een deel van
het plein toegewezen. Op de maandag en de dinsdagmorgen zullen medewerkers van Sportservice
extra activiteiten uitzetten per vak voor de groepen 3 t/m 8

Onderlinge afstand volwassenen

De onderlinge afstand tussen volwassenen blijft 1,5 meter. Dit geldt voor de leerkrachten onderling
en om de veiligheid ook voor leerkrachten en voor ouders zoveel mogelijk tegemoet te komen zijn
ouders deze periode nog niet welkom in de school. Communicatie met de leerkracht kan via
ouderportaal en daarop kunnen jullie altijd een terugbelverzoek indienen.

Halen en brengen van de leerlingen.

Hoe beperken we de bewegingen?

Ochtendgroep achternamen L t/m Z
8.25-8.30 uur

brengen

11.30-11.35 uur

halen

15.15-15.20 uur

halen

Middaggroep achternamen A t/m K
12.10-12.15 uur

brengen

Gelukkig zijn we in de gunstige omstandigheid dat we een groot en ruim plein hebben en drie
toegangswegen die sowieso al zorgen voor verspreiding….en hebben jullie allemaal ervaring
opgedaan in winkels en op markten en/ of op de werkplekken.
Wij vragen daarom met klem om kinderen volgens het schema op het plein te laten komen en hen
gelijk aan te laten sluiten bij de vaste groepsplek bij de leerkracht van hun groep. Oudere kinderen
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van het gezin kunnen via de vaste looproutes jongere kinderen naar hun groepsleerkracht op het
plein brengen en daarna doorlopen naar hun eigen plek. Bij het halen volgt dezelfde route.
Op het midden en bovenbouwplein kunnen de meeste leerlingen zelfstandig komen en wanneer
nodig gebracht worden via het brede pad wat start op de Hemmerbuurt en richting de begraafplaats
loopt. Daarvan uit kunnen ze zelfstandig naar de groepsleerkracht op de vaste plek op het plein
lopen. Op dat brede pad is prima gescheiden verkeer mogelijk (aangegeven met strepen en kan ieder
daarin zijn verantwoordelijkheid voor de 1,5 meter afstand nemen.
Een ouder/ volwassene per gezin kan op het kleuterplein via de looproute (eenrichtingverkeer) een
kind afzetten en later weer ophalen bij de groepsleerkracht op het plein. Volg de route zoals die met
de pijlen op het plein is aangegeven.
Ook van de oudere kinderen wordt verwacht dat ze deze tijden aan houden en niet op het
schoolplein blijven spelen.
Met de ouders van de Bijenkorf is afgesproken dat zij gezien de leeftijd van de peuters de kinderen
over het hek van het peuterplein aanreiken. Omdat dit meer tijd vraagt starten zij tussen 8.00 en
8.15 uur. Ook zij volgen de eenrichtingverkeer looproute.
Voor ouders van kleuters met een peuter broer of zusje zijn door de Bijenkorf afspraken over het
gezamenlijk ophalen gemaakt.
Door de vrij smalle ingang op het kleuterschoolplein vragen we alle ouders fietsen ruim buiten het
plein neer te zetten en de doorgangen zo vrij mogelijk te houden.
We rekenen erop dat alle volwassenen de 1,5 meter afstand ook onderling respecteren.
Natuurlijk zal het na 8 weken even wennen zijn voor de kinderen en zeker ook voor jullie als ouder
maar samengaat het vast en zeker lukken.
Gezondheid en hygiëne maatregelen
Zie ook de toegevoegde poster in de bijlage
Net als in heel Nederland geldt dat kinderen en medewerkers thuisblijven bij
verkoudheidsverschijnselen en koorts. Als een kind koorts heeft blijft iedereen thuis. Pas wanneer de
medewerker en of jullie kind 24 uur klachtenvrij is, zijn ze weer welkom. Bij het ontstaan gedurende
de dag van klachten en bij twijfel worden ouders gebeld en verzocht hun kind te komen halen. Op
alle scholen zijn oor-thermometers aangeschaft.

Het handen wassen wordt systematisch toegepast. Bij binnenkomst hangen er in alle lokalen bij alle
ingangen hand-dispensers. Daar gaan alle kinderen langs bij binnenkomst. Er zijn meerdere vaste
momenten waarop de handen gewassen worden en daarvoor zijn dispensers en of pompjes in alle
groepen en toiletruimtes geplaatst.
3

Er zijn papieren handdoekjes aanwezig in alle groepen en extra ruimtes. Het hoesten en niezen in de
elleboog blijven we net als thuis ook op school toepassen.
Er is extra schoonmaak geregeld om tussen de ochtend en de middag schoon te maken en de
essentiële delen extra te reinigen.
We hebben de richtlijnen van het protocol opstart basisscholen gebruikt om zo verstandig mogelijk
om te gaan met veiligheid, hygiëne voorschriften en gezondheid.
Goed onderwijs

Wij denken nog steeds dat het in belang van de kinderen is dat ze deze derde periode vier dagen per
week een dagdeel van drie uur gaan wennen aan het schoolritme en wij ze weer zo goed mogelijk
onderwijs kunnen geven in de hoofdvakken lezen taal en rekenen. Hopelijk kunnen we na 3 weken
de leerlingen weer alle dagen helemaal naar school laten komen.
Natuurlijk starten we met een hernieuwde kennismaking en staan we eerst stil bij wat er gebeurd is
in de afgelopen periode. Ik heb er het volste vertrouwen in dat de leerkrachten dit op een
professionele manier aan zullen pakken.

Opvang
Alle ouders die zich aangemeld hebben voor de opvang i.v.m. cruciale beroepen ontvangen een
aparte brief. Deze opvang wordt intern geregeld.
Ouders die gebruik maken van Smallsteps, locatie De Poppenpaal, de organisatie die afspraken met
ons heeft voor de VSO en de BSO zijn door hen benaderd over hun mogelijkheden en beperkingen in
de komende weken. Omdat de gewone kinderopvang van 0 tot en met 4 jaar weer volledig opengaat
is extra ruimte niet mogelijk. Als de scholen weer geheel opengaan werken zij weer net als voor de
Corona crisis.

Goede voorbereiding van jullie kinderen
Voordat u uw kind maandag naar school brengt is het verstandig om een aantal afspraken met hem
of haar te bespreken. Gewoon omdat het toch echt nog een beetje anders gaat. Het is voor kinderen
fijn als ze al een beetje weten waar ze aan toe zijn.
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•

Kinderen mogen rond 8.25 uur of rond 12.10 uur op het schoolplein komen. Dit om te
voorkomen dat kinderen al vroeg om het plein zijn om met elkaar te spelen.

•

Uw kind gaat gelijk naar zijn of haar leerkracht. Deze staat op een afgesproken plek op
het plein. Zie hiervoor de plattegrond die is bijgevoegd. De ouders van de groepen 3 t/m 8
blijven buiten het plein. Ook dit is aangegeven op de plattegrond.

•

Voor de ouders die op het kleuterplein moeten zijn, staan er looproutes met pijlen
aangegeven. Houd hierbij zoveel mogelijk rekening met de 1,5 meter afstand.

•

Als de groep compleet is gaan we groep voor groep naar binnen. Bij binnenkomst in de
klas worden de handen gereinigd. De jas en tas hangen ze aan de stoel.
In de kleuterbouw wijst de leerkracht de plek aan voor de jas en de tas

•
•

Er liggen naamkaartjes op de tafel. In de kleuterbouw plaatjes op de stoeltjes in de kring.
Een enkel kind zit niet op zijn eigen plek. Dit omdat we tussen de kinderen ook zoveel
mogelijk ruimte hebben willen houden.

•

We hebben zowel ’s morgens als ’s middags een eet en drink moment en een
speelkwartier buiten.

•

Tijdens de pauze spelen de kinderen alleen met hun eigen groep buiten. Ook hiervoor
hebben we met elkaar plekken afgesproken.

•

Het ophalen van uw kind om 11.30 uur in de ochtend en om 15.15 uur in de middag
gebeurt op dezelfde manier als bij het wegbrengen. De groep van uw kind staat weer op
dezelfde plek waar we gestart zijn. Ook dan geldt dat ouders niet op het plein mogen
komen (uitgezonderd de ouders van een peuter/ kleuter en ook zij zo kort mogelijk).

•

Als de school uit is, gaat iedereen zo snel als mogelijk naar huis.

•

Denk even aan de schoolspullen. Die willen we graag allemaal weer terug hebben.

We beseffen dat het nogal wat afspraken zijn. Hierin volgen we het beleid wat geadviseerd is door
het RIVM. En daarnaast blijven we natuurlijk gewoon ons gezond verstand gebruiken.

Verbouwing Skitteljacht voor extra lokaal.
Ontzettend blij ben ik dat de verbouwing van ’t Skitteljacht in de meivakantie gestart is. Dit betekent
dat we volgend jaar weer gebruik kunnen maken van de speelzaal voor de kleuters en allerlei extra
activiteiten en we letterlijk meer ruimte krijgen. Het wordt vast en zeker een prachtig lokaal voor de
komende jaren.
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We doen er alles aan om met goede afspraken de verbouwing ondanks alle Corona maatregelen zo
veilig en handig mogelijk door te laten gaan………… en ja wat was het fijn geweest als dit in de
afgelopen periode gebeurd was.
De blijdschap over de realisatie blijft natuurlijk. In ieder geval zal het voor de zomervakantie klaar zijn
en gelijk gebruikt kunnen worden in het nieuwe schooljaar.

Bijlage: Plattegrond
Poster Po-raad

Vriendelijke groet
Christien Bruin
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