Amsterdam 23 april 2020
Nieuwsbrief coronavirus opening school per 11 mei 2020
Beste ouders,
Na bijna 2 maanden afstandsonderwijs kregen we dinsdag het goede nieuws dat we voorzichtig
open mogen. Ons team is heel blij met dit nieuws en verheugt zich erop de kinderen weer te zien!
Hiernaast vinden veel leerkrachten het ook spannend en vallen sommige leerkrachten in de
risicogroep. Om hun veiligheid te waarborgen hebben we met het team gekeken naar de aantallen,
roosters en maatregelen. Deze willen we graag aan u toelichten.
Maandag 11 mei starten we weer, met halve klassen. Dit betekent dat de ene helft op maandag,
woensdag en vrijdag naar school komt en de andere helft op dinsdag en donderdag. In de tweede
week draait dit om. U krijgt van de leerkracht van uw kind een bericht in welke groep uw kind zit en
op welke dagen zij dus naar school gaan. De leerkrachten hebben hierbij gekeken naar broertjes en
zusjes en waar mogelijk de plaatsing gelijk gehouden. Dit is niet in alle gevallen mogelijk en hierbij
doen we een beroep op uw begrip en flexibiliteit voor de eerste weken.
Op de dagen dat uw kind niet naar school gaat verwachten we dat het thuis werkt aan de
opdrachten die het van de leerkracht mee krijgt.
Op donderdag 21 mei en vrijdag 22 mei is de school gesloten in verband met Hemelvaart.
Kinderen met een neusverkoudheid, hoestklachten, keelpijn of koorts moeten thuisblijven. Indien
een gezinslid koorts heeft moeten alle kinderen van dat gezin thuisblijven. Mocht een kind op school
toch een van bovenstaande verschijnselen hebben, dan vragen wij u uw kind op te halen.
Gelet op de noodzaak dat volwassenen 1,5 meter afstand tot elkaar blijven houden, kunnen wij
ouders niet in de school toelaten. Ook andere afspraken met ouders zullen we nog steeds digitaal of
telefonisch proberen te doen.
Bij het brengen en halen vragen wij alle ouders achter het schoolhek afscheid te nemen en weer op
te halen. Bespreek dit vooraf met uw kind. Dit kan voor jonge kinderen soms spannend zijn maar
hier kunnen we geen uitzondering voor maken. De regel is geen volwassenen op het plein. Er zal bij
beide ingangen van de school iemand van ons buiten staan om de kinderen te verwelkomen en de
school in te laten. Om het aantal ouders rondom de school zoveel mogelijk te beperken vragen wij u
om met één ouder uw kind(eren) te brengen en te halen en zo kort mogelijk bij het hek te blijven
staan. Daarnaast hebben wij de breng- en haaltijd verruimd om de drukte rondom het hek te
minimaliseren.
•
•
•

Van 8:30-9:00 uur staan onze deuren open voor inloop van de kinderen.
Om 15:00 uur gaan de onder- en middenbouwgroepen uit aan beide kanten van de school.
Om 15:15 uur gaan alle bovenbouwgroepen uit.

Bij de overblijf eten de kinderen een half uur in de eigen klas met de eigen leerkracht en gaan zij een
half uur naar buiten, waar de overblijfkrachten pleinwacht houden. Dit om het aantal volwassenen
in de school te minimaliseren.
Beeldende vorming en de plusklassen midden- en bovenbouw zullen in een andere vorm worden
gegeven, deels op afstand en deels via filmpjes op school.
De gymlessen gaan met halve klassen weer van start.
Het kamp van de bovenbouw, de schoolreisjes, de musical in het theater en de sportdag zullen dit
jaar niet doorgaan. Voor groep 8 zoeken wij nog naar een alternatieve vorm om goed afscheid te
kunnen nemen van de basisschool.
De situatie is niet ideaal maar het is een begin! We hopen na de volgende persconferentie in mei
weer een volgende stap te kunnen zetten.
We zien er erg naar uit om alle kinderen weer lekker in de klassen te zien.
Voor nu een hele fijne meivakantie.
Met vriendelijke groet,
Fedor de Groot en Valeri Ligterink

