Neede, 27 april 2020
Betreft indeling / afspraken opstarten van de school.

Beste ouders/verzorgers,
Zoals gemeld gaan we met ingang van maandag 11 mei de school weer geleidelijk opstarten. De
kinderen gaan 50% van de tijd naar school en daarnaast ontvangen ze thuisonderwijs. Voor onze
school betekent dit, dat een groep de ene week 2 dagen en de andere week 3 dagen naar school
gaat (de woensdag is daarbij een ‘wisseldag’). We hebben gekozen om groepen hele dagen les te
geven. Daarbij hanteren we de normale schooltijden. De combigroepen hebben we hiervoor
gesplitst. Hieronder staat daarvan de verdeling.
We hebben bij de verdeling gekeken naar de gezinssituatie, zodat we de kinderen uit één gezin
gelijktijdig naar school laten komen. Met de gezinnen waar dat niet helemaal lukt, wordt persoonlijk
contact opgenomen.
Voor groep 1-2 geldt een andere verdeling, vooral omdat de aantallen in de groepen 1 en 2 zo
verschillen. Op de dagen dat groep 2 naar school gaat, wordt deze groep aangevuld met kinderen uit
groep 1 en groep 1A. Annelies en Mirte hebben hiervoor een verdeling gemaakt. Ouders van groep
1 / 1A waarvan het kind aansluit bij groep 2, worden hierover gebeld.
In de afgelopen weken hebben we alleen kinderen uit groep 1-2 van ouders met vitale beroepen
opgevangen. Vanaf 11 mei blijven wij deze opvang verzorgen, ook als deze dagen afwijken van de
dagen die in het schema vermeld staan.
Deze werkwijze blijft in ieder geval gelden tot en met 29 mei.

datum
maandag 11 mei
dinsdag 12 mei
woensdag 13 mei
donderdag 14 mei
vrijdag 15 mei
maandag 18 mei
dinsdag 19 mei
woensdag 20 mei
donderdag 21 mei
vrijdag 22 mei
maandag 25 mei
dinsdag 26 mei
woensdag 27 mei
donderdag 28 mei
vrijdag 29 mei

deze groepen gaan naar school
Groep 1-4-6-7
Groep 2-3-5-8
Groep 2-3-5-8
Groep 1-4-6-7
Groep 2-3-5-8
Groep 1-4-6-7
Groep 2-3-5-8
Groep 1-4-6-7
HEMELVAART VRIJ
HEMELVAART VRIJ
Groep 1-4-6-7
Groep 2-3-5-8
Groep 2-3-5-8
Groep 1-4-6-7
Groep 2-3-5-8

Daarnaast treffen we een aantal maatregelen om besmetting te voorkomen:
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Voor het halen en brengen gaan we eenrichtingsverkeer invoeren; alle kinderen en de
ouders van groep 1-2 komen het schoolplein op via de ingang bij het fietsenhok (aan de
Lohmanstraat), de uitgang is bij het papierschuurtje (Rutgerinkdijk / Gr. V. Prinstererstraat).
Ouders van kinderen uit groep 1 en 2 nemen op het plein (op het lage gedeelte) meteen
afscheid, de kleuterjuf neemt de kinderen dan over. Zij wacht op het hoge gedeelte.
Ouders van de kinderen van groep 3-8 nemen buiten schoolterrein afscheid.
Persoonlijk contact tussen personeel en ouders is niet mogelijk, eventuele vragen kunnen
natuurlijk wel per mail gesteld worden aan de leerkrachten en/of directie.
Er is voor schooltijd geen pleinwacht, kinderen lopen door hun ‘eigen ingang’ naar binnen.
Dat kan vanaf 08.20 uur.
De kinderen maken gebruik van een eigen ingang/uitgang:
➢ Groep 1-2: oranje deur
➢ Groep 3-4: groene deur
➢ Groep 5-6: witte deur
➢ Groep 7-8: deur van de nooduitgang (via de noodtrap)
Er zijn extra schoonmaakmiddelen aangeschaft; kinderen en leerkrachten volgen daarbij de
voorgeschreven hygiënische instructies op. Daarnaast zijn de taken die ons
schoonmaakbedrijf uitvoert, uitgebreid.
Bij binnenkomst wassen alle kinderen eerst hun handen met zeep.
Na schooltijd: kinderen gaan door hun eigen deur naar buiten en meteen naar huis. Ouders
van jonge kinderen mogen op het plein wachten, maar houden rekening met de vereiste
afstand van elkaar.
Wanneer kinderen (of familieleden) Corona-achtige gezondheidsklachten hebben, blijven ze
thuis (zie ook de brief van ons bestuur die vorige week verstuurd is).
De pauzes worden in kleine groepen gehouden, waarbij alle ruimtes rondom de school
worden benut.
Juf Ellen en juf Jolien worden flexibel ingezet voor de groepen, zodat er op alle dagen ‘extra
handen’ zijn.
Instructie wordt alleen nog op school gegeven. Op de dagen van het thuisonderwijs gaat het
vooral om zelfstandige verwerking van de aangeboden lesstof.
De gymlessen worden buiten gegeven (we gaan kijken of de beweegwijs lessen daarin
kunnen worden meegenomen).

Heeft u vragen, neem dan even via de mail contact met ons op. directie@ariensneede.nl

Met vriendelijke groet,
Team Dr. Ariёns Daltonschool

