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Vlaardingen, 8 mei 2020
Beste ouders en verzorgers,
Voor u weer brief met veel informatie. De meivakantie zit erop en wij hebben alle voorbereidingen getroffen om uw kind
weer op school te ontmoeten.
Helaas kunnen we nog niet spreken van een ‘gewone’ situatie. We zullen in opvang en onderwijs die maatregelen nemen
die noodzakelijk zijn om de verspreiding van Corona tegen te gaan. We rekenen op uw begrip en medewerking.
Voor beide locaties geldt dat we alleen teamleden toelaten in het gebouw.
Hierbij de algemene informatie voor de start:
-

Wilt u uw kind alleen naar school laten gaan als hij/zij gezond is. Bij verkoudheidsklachten, verhoging/koorts of niet
fit verwachten wij dat u uw kind thuis houdt. Als uw kind 24 uur klachtenvrij is, is het weer van harte welkom.
Herkennen wij bovenstaande klachten bij uw kind gedurende de schooldag, zal u gebeld worden om uw kind op te
halen.

-

Wilt u uw kind voor het naar school gaan, hun handen laten wassen?

-

Wilt u het haal en brengmoment zo kort mogelijk houden of uw kinderen op de uiterste tijd naar school laten gaan,
zodat er zo min mogelijk ouders/kinderen op het plein zijn.

-

Heeft u zaken die u aan de leerkracht wilt overdragen vragen wij u een berichtje in de opvangapp achter te laten,
een mail te sturen of even te bellen.

-

Jarigen en trakteren: Graag vragen we uw begrip dat we in de periode dat we met gesplitste groepen werken, de
kinderen niet laten trakteren voor hun verjaardag. Op het moment dat uw kind jarig is op een schooldag zullen wij
hier natuurlijk aandacht aan besteden maar zodra wij weer als gehele groep naar schoolgaan zullen we een
feestdag organiseren waarbij we alle verjaardagen met elkaar vieren die de afgelopen tijd niet gevierd zijn.

-

Gymlessen: er zullen nog geen gymlessen gegeven worden. Wel zal juf Marina op ma en di op de Groene Draad een
per groep een spelactiviteit buiten organiseren.

Hygiëne-maatregelen:
-

Leerkrachten hebben extra schoonmaakmiddelen in de klas om tussendoor daar waar nodig tafels/contactpunten
af te nemen.

-

Voor leerkrachten zijn er hygiëne-handgels. Deze zijn specifiek voor hen om zichzelf zo goed mogelijk te
beschermen. Leerlingen laten wij regelmatig handen wassen.

-

We hebben de groep zo ingedeeld dat de kinderen zoveel mogelijk verspreid zitten in de ruimte.

-

Dagelijks zal het schoonmaakbedrijf de tafels en contactpunten schoonmaken.

Plein Emaus:
-

Wilt u de kinderen op de gebruikelijke tijd brengen. Vanaf 8:35 zal de leerkracht in het vak van de klas staan om de
kinderen op te vangen en de kinderen zullen met de leerkracht om 8:40 in de rij naar binnen gaan. Kinderen
kunnen ook in hetzelfde vak weer worden opgehaald om 14:15uur.
De vakken van groep 1/2A, 1/2B en 1/2C zijn op het achterplein (opvangkant) en de vakken van groep 1/2D, 1/2E
en 1/2F en noodopvang zijn op het voorplein (plein met voetbalkooi). Bij het halen en brengen vragen wij u zoveel
mogelijk bij het hek (achterplein) of op het pad (voorplein) te blijven zodat de leerkrachten overzicht kunnen
houden. Leerkrachten zullen uw kind naar u toesturen zodra zij u hebben gezien.

-

Wilt u uw kinderen extra kleding meegeven zodat zij bij ongelukjes hun eigen kleding aan kunnen?

-

Wilt u uw kind makkelijke kleding aandoen zodat zij zo zelfstandig mogelijk het toilet kunnen gebruiken?
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Groene Draad:
-

Graag vragen wij u de kinderen van de benedengang bij de gymzaal ingang aan de van Hogendorplaan te brengen.
De kinderen van de bovengang kunnen gebruik maken van de gebruikelijke ingang. De deur zal de gebruikelijke tijd
opengaan. De kinderen zullen ook via deze ingang naar huis gaan.

-

Wilt u erop toezien dat de kinderen dagelijks hun schoolboeken en schriften mee naar school nemen?

-

De kinderen mogen de tas dagelijks mee de klas in nemen zodat al hun spullen bij de hand zijn en zij zo min
mogelijk gebruik hoeven te maken van de gang.

-

Meester Machiel van groep 4, zal dagelijks online, via Teams, bereikbaar zijn tussen 10:00 en 12:00 voor vragen van
kinderen uit alle groepen. Meester Machiel heeft niet alle methodes en boeken van de gehele school thuis, dus wij
willen u vragen om uw kind te helpen bij het formuleren van de vraag.

Noodopvang:
Voor kinderen met ouders in cruciale beroepen blijft de mogelijkheid om gebruik te maken van noodopvang. Dit betekent
dat kinderen onder schooltijd opgevangen worden door het onderwijsteam en onder opvangtijd door het opvangteam. De
opvang zal plaatsvinden op de locatie waar het kind naar school gaat.
Kinderen worden onder onderwijstijd in hetzelfde leerjaar opgevangen; dit ivm leerlingaantallen. De kinderen worden
opgevangen bij binnenkomst op school en worden verdeeld. Dit kan dagelijks anders zijn.
Er gelden de volgende spelregels (let op anders dan voorheen)
-

U kunt uw kind uiterlijk tot maandag 12:00 opgeven voor de volgende week. Bijv. u geeft uiterlijk op maandag 11
mei tot 12:00uur op voor de opvangbehoefte van de week van 18 tot 24 mei. Dit om voldoende personeel in te
zetten.

-

Opgeven kan alleen via email naar: noodopvanggd@wijzer.nu

-

U kunt gevraagd worden een werkgeversverklaring of rooster aan te leveren voor het gebruik maken van de
noodopvang.

-

Kinderen die niet op tijd zijn aangemeld worden niet opgevangen.

-

Wilt u de kinderen (gr 3 t/m 8) hun schoolwerk meegeven zodat zij zelfstanding aan hun schoolwerk kunnen.

-

Tijdens de noodopvang vragen wij u uw kind zijn schoolwerk en voldoende eten, drinken en tussendoortjes voor de
gehele dag mee te geven.

Voor nu wens ik u een fijn weekend!
Met vriendelijke groet,
Namens het team IKC Jan Ligthart,
Cécile Segers

