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Op  halve  kracht  met  hele  inzet!  

De  overheid  heeft  besloten  om  op  11  mei  de  
basisscholen  te  heropenen.  Wij  mogen  aan  de  
helft  van  de  leerlingen  per  dag  lesgeven.  In  de  
afgelopen  week  hebben  wij  elkaar  als  team  
gesproken  en  zijn  er  vanuit  het  bestuur  en  de  
overheid  verdere  richtlijnen  gekomen.    

Ik  heb  u  gemaild  over  vragen  die  u  mogelijk  
heeft.  Het  is  fijn  om  te  merken  dat  u  met  ons  
meedenkt!  Ook  de  MR  heeft  haar  vragen  en  
opmerkingen  via  de  mail  gegeven.  En  dat  
allemaal  midden  in  de  vakantie!  Het  is  nog  
steeds  een  rare  tijd…  

Enkele  punten:  

Hoe  ziet  het  schema  eruit,  op  welke  dagen  
komt  mijn  kind  naar  school?  

Dit  schema  geven  wij  op  6  mei  aan  u  door.  

Hoe  zorgen  jullie  dat  het  veilig  is  op  school?  

Wij  houden  ons  aan  de  richtlijnen  van  het  
RIVM.  Er  komt  bijvoorbeeld  extra  
schoonmaak  en  in  elke  klas  komen  papieren  
handdoekjes,  desinfectiegel  en  zeeppompjes.    

We  zorgen  voor  voldoende  afstand  tussen  de  
leerkracht  en  de  kinderen.  Tussen  kinderen  is  
dit  op  zich  geen  voorwaarde,  maar  we  zullen  
hier  wel  zoveel  mogelijk  op  letten.  

Leerkrachten  en  kinderen  die  verkouden,  
koortsig  of  anderszins  niet  fit  zijn,  mogen  
absoluut  niet  naar  school  komen.    

Ouders  mogen  niet  in  de  school  komen,  maar  
wij  zorgen  er  wel  voor  dat  uw  kind  veilig  aan  
ons  wordt  ‘overgedragen’.  Vooral  voor  de  
jongere  kinderen  is  dit  belangrijk.  

Alle  andere  maatregelen  bespreken  wij  op  4  
mei  met  elkaar  als  team  en  MR.  U  krijgt  dit  in  

de  volgende  nieuwsbrief  op  6  mei  van  ons  te  
horen.  

Is  er  nog  noodopvang?  

Wij  zijn  wettelijk  verplicht  om  noodopvang  te  
bieden  voor  ouders  met  een  cruciaal  beroep.  
We  willen  erop  aandringen  om  hier  alleen  
echt  in  nood  gebruik  van  te  maken.  Probeert  
u  het  alstublieft  eerst  anders  te  regelen,  want  
dit  legt  veel  druk  op  onze  organisatie.  

Hoe  u  dit  aan  kunt  vragen,  geven  we  op  6  mei  
aan  u  door.  Heeft  u  van  6  tot  en  met  8  mei  
ook  noodopvang  nodig?  U  kunt  hiervoor  
uiterlijk  1  mei  een  verzoek  indienen  bij  mij  via  
j.vanloo@onzewijs.nl.    

Wij  houden  ons  hierbij  aan  de  richtlijnen  van  
de  overheid.    

Komen  broertjes  en  zusjes  op  dezelfde  dag  
naar  school?  Kan  ik  voorkeur  aangeven  voor  
dagen  in  de  week?  Komt  mijn  kind  met  
vriendjes  en  vriendinnetjes  in  de  halve  
groep?  

De  groepsindeling  maken  wij  op  4  mei.  Wij  
proberen  rekening  te  houden  met  broertjes  
en  zusjes  op  dezelfde  dag.  Wij  kunnen  dit  niet  
garanderen,  omdat  we  met  meer  dingen  
rekening  moeten  houden.  

Het  aangeven  van  voorkeur  voor  een  
bepaalde  dag  heeft  geen  zin.  Wij  kunnen  hier  
geen  rekening  mee  houden.  In  principe  wordt  
van  u  immers  verwacht  om  thuis  te  werken  
volgens  de  overheidsmaatregelen.    

Wij  maken  halve  groepen.  Voor  de  kinderen  
zal  dit  heel  anders  dan  anders  zijn.  Natuurlijk  
zou  het  heel  fijn  zijn  als  je  dan  bij  je  eigen  
vriendje  of  vriendinnetje  in  de  klas  zit,  wie  
weet  lukt  dit  wel!  Garanderen  kunnen  we  dat  
niet.  



berICHTUS  16         24  april  2020  

  

Mag  ik  mijn  kind  ook  thuishouden?  

U  MOET  uw  kind  thuishouden  als  het  niet  fit  
is.  Ook  als  er  iemand  anders  in  uw  gezin  
koorts  heeft.  Dit  is  ook  voor  onze  eigen  
gezondheid  als  leerkrachten  van  cruciaal  
belang!  We  vertrouwen  erop  dat  u  dit  serieus  
neemt.  

Maakt  u  zich  erg  zorgen  over  de  veiligheid  van  
uw  kind  op  school?  Neemt  u  dan  contact  op  
met  mij  nadat  u  op  6  mei  alle  informatie  
heeft  gekregen.  We  vinden  het  fijn  als  u  hier  
open  over  bent.  Samen  kunnen  we  dan  
bespreken  wat  het  beste  is.    

Informatie  vanuit  het  bestuur  

Zoals  u  weet  horen  wij  als  school  bij  Onze  
Wijs.  Vanuit  het  bestuur  is  het  volgende  
bericht  gekomen,  dat  wij  aansluitend  op  deze  
nieuwsbrief  aan  u  doorgeven.  

berICHTUS  17  verschijnt  op  6  mei  
  
Namens  het  team,  
Jeanette  van  Loo  

  

Tijdens  de  persconferentie  van  21  april  heeft  het  
kabinet  bekend  gemaakt  dat  alle  scholen  voor  
basisonderwijs  en  de  kinderopvang  vanaf  11  mei  weer  
opengaan,  zij  het  in  aangepaste  vorm.  De  kinderen  
kunnen  vanaf  dan  de  helft  van  de  tijd  naar  school.  
Middels  deze  brief  informeren  wij  u  hoe  wij  bezig  zijn  
dit  voor  Onze  Wijs  te  organiseren.  

Meer  informatie  volgt  in  de  week  voor  11  mei  vanuit  de  
school  van  uw  kind(eren).  

Allereerst  zijn  wij  blij  dat  we  de  kinderen  straks  weer  op  
school  mogen  ontmoeten.  De  leerkrachten  hebben  hen  
enorm  gemist,  ook  al  was  er  contact  via  telefoon  en/of  
computer.  

Om  op  een  goede  en  verantwoorde  manier  te  kunnen  
starten  gebruiken  alle  scholen  van  Onze  Wijs  het  
protocol  van  de  PO-‐Raad  (landelijk  sectororganisatie  
voor  het  primair  onderwijs),  waarin  duidelijke  

richtlijnen  staan  waar  we  rekening  mee  houden  bij  het  
weer  veilig  opstarten  van  ons  onderwijs.  

Enkele  belangrijke  zaken  zijn:  

•  Alle  kinderen  gaan  vanaf  11  mei  de  helft  van  de  tijd  
naar  school  
•  Kinderen  komen  afwisselend  hele  dagen  naar  school;  
•  Slechts  de  helft  van  het  aantal  kinderen  van  een  
school  mag  per  dag  op  school  aanwezig  zijn;  
•  Kinderen  hoeven  geen  1,5  meter  afstand  te  houden;  
•  Het  personeel  in  de  school  houdt  wel  1,5  meter  
afstand  van  elkaar  en  houdt  zoveel  mogelijk  
1,5  meter  afstand  van  de  kinderen;  
•  Personeelsleden  houden  zich  onderling  strikt  aan  de  
anderhalve  meter  afstand;  
•  We  hanteren  de  algemene  hygiëne  voorschriften  van  
het  RIVM;  
•  De  dagen  dat  kinderen  niet  op  school  zijn,  werken  ze  
aan  huiswerkopdrachten;  
•  Ouders  komen  niet  in  de  school  en  zo  min  mogelijk  op  
het  schoolplein;  
•  Noodopvang  voor  kinderen  van  ouders  in  vitale  
beroepen  gaat  ook  na  11  mei  door.  
Informatie  hierover  kunt  u  vinden  op  de  site  van  de  
kinderopvang;  
•  Leerlingen  en  personeelsleden  met  koorts  en  
luchtwegklachten  blijven  thuis;  
De  meivakantie  duurt  voor  onze  scholen  nog  tot  en  met  
5  mei.  Die  week  zullen  we  op  woensdag,  donderdag  en  
vrijdag  nog  beperkt  onderwijs  op  afstand  verzorgen,  
zodat  het  onderwijspersoneel  de  tijd  heeft  om  het  
onderwijs  vanaf  11  mei  inhoudelijk  goed  voor  te  
bereiden.  Ook  zullen  we  de  nodige  
voorzorgsmaatregelen  nemen,  zodat  we  een  veilige,  
hygiënische  en  tevens  fijne  omgeving  voor  de  kinderen  
op  onze  scholen  creëren.  

Wij  wensen  u  en  uw  kind(eren)  een  fijne  meivakantie  
verder  en  een  goede  gezondheid  voor  u  en  uw  naasten.  

Met  vriendelijke  groet,  

Jeroen  van  den  Oord,  

Voorzitter  College  van  Bestuur  Onze  Wijs  

  


