Ammerstol, 4 juni 2020

Betreft: voortzetten Corona Continu Rooster tot 31-12-2020 voor leerlingen van De Kromme Draai

Beste ouders en verzorgers,

Maandag 8 juni kunnen we alle kinderen weer welkom heten op onze basisschool De Kromme Draai. In deze
brief leest u hoe wij dit voor ogen zien voor onze school. In de brief van onze stichtingsbestuurder Liesbeth
Augustijn heeft u al kunnen lezen dat de opzet is om door te gaan met het Corona continu rooster, waarbij er
vijf gelijke dagen worden gehanteerd van 8.30-14.00 uur tot aan de zomervakantie.
Hoe dit verder in te vullen, wordt op schoolniveau bepaald. De afgelopen weken hebben wij vanuit het team
en de ouders positieve reacties ontvangen over dit vijf gelijke dagen model. Met ons team en
Medezeggenschapsraad hebben wij het verloop de afgelopen weken geëvalueerd en hebben wij besproken
hoe nu verder te gaan. Het zijn onzekere tijden waarin wij allemaal op zoek zijn naar houvast. Daarom willen
wij duidelijkheid geven over de schooltijden voor de middellange termijn, waarbij de veiligheid van de
kinderen, leerkrachten en ouders voorop staat. Concreet betekent dit dat de MR heeft ingestemd om op De
Kromme Draai het Corona Continu Rooster door te zetten tot 31-12-2020. Met dit model hebben we veel
minder ouderbewegingen van en naar school. Daarnaast geeft het u voorlopig duidelijkheid over de
schooltijden voor de middellange termijn zodat u sport en hobby’s beter kunt afstemmen. Mocht u hierdoor
voor de korte termijn in de problemen komen dan vraag ik u contact op te nemen zodat we kunnen zoeken
naar een oplossing.
Zoals enkelen van u weten heeft een aantal jaar terug een ouderpeiling plaatsgevonden om te kijken naar
andere schooltijden. Toen is besloten dat er op dat moment onvoldoende draagvlak was voor het veranderen
van de schooltijden. Door de Corona maatregelen vanuit de overheid zijn we vanaf 12 mei overgegaan op het
vijf gelijke dagen model en hebben we allemaal de voors –en tegens kunnen ervaren. Daarbij zijn het team en
de medezeggenschapsraad (MR) tot de conclusie gekomen dat wij willen verkennen of er draagvlak is voor het
definitief wijzigen van ons schooltijdenmodel.
Dit gaan wij doen in de periode na de zomervakantie. Om tot aanpassing van de schooltijden te komen moet
er een gedegen procedure worden doorlopen. Zo moet er een berekening worden gemaakt van de
onderwijstijd die leerlingen gedurende de hele basisschooltijd maken. Samen met de beleidskeuzes vanuit de
school zijn er dan enkele mogelijkheden hoe de onderwijstijden kunnen worden aangepast. Daarnaast moet
de Arbowetgeving worden gevolgd voor de werk- en pauzetijden van onze personeelsleden. Dan volgt er een
ouderpeiling zodat u kunt laten weten wat uw voorkeur heeft. Daarbij is het van belang dat onze
opvangpartner Ziezo betrokken is en blijft zodat zij kunnen aansluiten bij de onderwijstijden met de VSO en
BSO.

Hoe ziet dit er nu vanaf maandag 8 juni uit in onze school?
Vanuit het kabinetsbesluit zijn met ingang van 8 juni 2020 de volgende regels van toepassing op de scholen in
het basisonderwijs:
1. Alle leerlingen gaan vanaf 8 juni 2020 volledig naar school.
2. Tussen leerlingen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden.
3. Tussen personeelsleden en leerling moet zoveel mogelijk 1,5 meter afstand bewaard worden.
4. Tussen personeelsleden onderling moet 1,5 meter afstand bewaard worden, tenzij nabij contact voor de
werkzaamheden noodzakelijk is.
5. Ouder(s)/verzorger(s) komen niet op het schoolplein of in de school.
6. De school zorgt ervoor dat leerlingen vaak hun handen wassen.
7. Buitenspelen gebeurt bij voorkeur alleen met dezelfde groep of klas.
8. Na school gaat iedereen direct naar huis of de BSO.
Voor wat betreft de begin- en eindtijden verandert er niets t.o.v. de huidige situatie. In onderstaand schema
kunt u lezen hoe laat uw kind op school wordt verwacht en hoe laat de school uit gaat.
Groep
1-2A
1-2B
3-4
5-6
7-8

tijd
8.30-14.00 uur
8.45-14.15 uur
8.15-13.45 uur
8.30-14.00 uur
8.45-14.15 uur

opmerking
Plein voorkant van de school
Plein voorkant van de school
Plein voorkant van de school
Plein achterkant van de school
Plein achterkant van de school

Hygiëne maatregelen school
Voor scholen zijn er diverse voorzorgsmaatregelen van kracht die zijn opgesteld door de PO-Raad en het RIVM.
De afspraken die wij op dit moment al hebben blijven van kracht. Een kleine greep:
▪ Bij binnenkomst laten wij de kinderen hun handen wassen met water en zeep, na het buitenspelen worden
de handen gewassen, voor- en na de lunch en na toiletbezoek;
▪ Daarbij worden papieren handdoekjes gebruikt om de handen te drogen;
▪ Voor én na de lunch worden de tafels schoongemaakt;
▪ De leermiddelen, speelgoed, devices, werkplek en speelmaterialen worden met regelmaat schoongemaakt
met water en zeep of een schoonmaakdoekje;
▪ We besteden uitgebreid aandacht in de klas voor een goede manier van handen wassen en niezen en
hoesten in de elleboog;
▪ Gedurende de schooldag staan de ramen gedeeltelijk open voor ventilatie en tijdens het buitenspelen
worden de lokalen extra goed geventileerd;
▪ Daarnaast is er na schooltijd aandacht voor de schoonmaak waarbij er extra aandacht zal zijn voor
schoonmaak van deurklinken, lichtknoppen en uiteraard de toiletten. We hebben dus als school de opdracht
de hygiënevoorschriften van het RIVM zoveel mogelijk na te leven. Deze vindt u in de bijgaande link:
https://www.rivm.nl/hygienerichtlijnen/basisscholen
Daarnaast noemt het RIVM een aantal aanvullende en inmiddels ook bij u bekende maatregelen/voorschriften:
Thuisblijf regels voor kinderen, ouders en personeel
 Kinderen met de volgende klachten blijven thuis:
Neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (tot 38 graden Celsius) of koorts
(boven 38 graden Celsius);
 kinderen mogen pas weer naar school of opvang als zij 24 uur geen klachten meer hebben;
 wanneer iemand in het huishouden van het kind koorts boven 38 graden Celsius en/of
benauwdheidsklachten heeft, blijft het kind ook thuis;
 wanneer iedereen 24 uur geen klachten heeft, mogen de kinderen weer naar school/opvang




wanneer iemand in het huishouden van de kinderen getest is voor COVID-19 en positief dan volgt u
de aanwijzingen van de GGD. Wij vragen u dit ook te melden bij school/opvang;
wanneer kinderen gedurende de dag klachten ontwikkelen dan bellen wij u met het verzoek om uw
kind direct op te halen.

Communicatie met ouders
Ouders mogen nog niet de school in. De school mag en kan in situaties die hier om vragen een uitzondering op
deze regel maken. Leerkrachten en pedagogisch medewerkers houden online contact met ouders. Natuurlijk
kunt u de leerkracht en pedagogisch medewerker altijd bereiken via de mail of telefonisch na schooltijd voor
de school of onder groepstijd voor de peuteropvang en BSO.
Peuteropvang Ziezo
De peuters van de peuterspeelzaal worden ook in blokken vanaf 8.15 uur op het peuter/kleuterplein (ingang
Ziezo) ontvangen en gaan rond 8.45 uur naar binnen. Zo komen wij tegemoet aan ouders met kinderen op
beide voorzieningen. Op deze manier wordt rekening gehouden met de wisselende brengtijden van de
kinderen.
Overdracht VSO/BSO
Leerlingen die in de ochtend gebruik maken van de VSO worden gebracht tot het hek van het kleuterplein. De
leidsters van de VSO kunnen u zien vanuit de VSO ruimte. Er wordt afscheid genomen bij het hek en ouders
komen niet op het schoolplein. De Kromme Draai en Ziezo hebben vaste routes voor alle ouders en op
sommige punten éénrichtingsverkeer rond de school.
De kinderen van de VSO worden door de leidsters bij hun groep gebracht en overgedragen aan de leerkracht.
Kinderen die na schooltijd naar de BSO gaan mogen binnendoor naar de BSO. Zij worden niet in de aula
ontvangen maar in het lokaal van de peuteropvang. Wel nemen ze alle spullen mee van school naar de BSO.






kinderen gaan zelfstandig door de deuren tussen de peuteropvang en de school;
kinderen komen niet meer in de school na schooltijd;
bij binnenkomst worden eerst de handen gewassen en ontsmet;
overdrachten tussen school en BSO gebeuren alleen wanneer echt noodzakelijk blijkt;
overdrachten tussen leerkrachten en medewerkers Ziezo gaan op veilige afstand van elkaar of
schriftelijk.

Contracten BSO
Aangezien de schooltijden veranderen, betekent dit dat de openingstijden van de BSO zullen wijzigen.
Hierdoor zijn er nieuwe contracten voor alle BSO- ouders in voorbereiding.
Aanvullende informatie over bovenstaand onderwerp zal via de Bitcare verspreid worden onder alle ouders die
gebruik maken van de BSO.

Afstemming buiten spelen kleuters-peuters
Er is een buitenspeelrooster voor de peuterspeelzaal en de kleuters. In de richtlijnen staat dat we zoveel
mogelijk deze groepen uit elkaar dienen te houden. De beide kleutergroepen en de peutergroep spelen dus op
andere tijden buiten. Ook hier is aandacht voor het reinigen van de gebruikte materialen.
Kleutergroepen
Voor de kleutergroepen hebben we 3 lokalen tot onze beschikking. In het middengedeelte zijn de grote
hoeken. Door het afwisselend buiten spelen van de kleutergroepen, zijn er weinig overlappende
speelmomenten. Bij regen doen wij ons uiterste best om de leerlingen uit de kleutergroepen niet door elkaar
te laten spelen in de grote hoeken.
Chromebooks
Vanaf maandag 8 juni zijn alle leerlingen weer alle dagen op school. Als u gebruik heeft gemaakt van een
chromebook van school dan vragen wij u die weer in te leveren. Uw kind krijgt daarvan de bevestiging mee van
de leerkracht.
Wat houdt u nog van ons tegoed?
Op dit moment zijn we met ons team nog in gesprek hoe wij als school omgaan met het afnemen van de Cito
toetsen en hoe we omgaan met de rapporten, zodra hierover een besluit is genomen dan hoort u dit.
Musical en afscheid van groep 8 is ook een onderwerp van gesprek, wat mag volgens de richtlijnen van de
overheid en hoe past dit op school. Ons doel is om er voor onze groep 8-ers een mooie avond van te maken.
We gunnen ze een mooie afsluiting van hun basisschooltijd waarbij we verstandig omgaan met de Corona
maatregelen om zo allemaal gezond te blijven.
Tot slot
Heeft u vragen of opmerkingen over bovenstaande maatregelen en betreffen ze de basisschool dan kunt u
terecht bij Mariska Peltenburg via mariskapeltenburg@onderwijsprimair.nl of
mr.krommedraai@onderwijsprimair.nl
Heeft u vragen betreffende de VSO, BSO of peuterspeelzaal, dan kunt u terecht bij Stefanie de Ruiter via
stefanie@ziejulliezo.nl
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