Vrijdag 29 mei 2020
Geachte ouder(s) en/ of verzorger(s),
Het kabinet heeft op 19 mei jl. aangekondigd dat basisscholen vanaf 8 juni volledig opengaan, tenzij
uit de lopende monitoring naar de verspreiding van het virus in het primair onderwijs blijkt dat dit
niet verantwoord is. Op basis van dit besluit is er een protocol ontwikkeld door PO- raad, vakbonden,
ouders & onderwijs etc. Het is de bedoeling dat alle leerlingen vanaf 8 juni weer volledig naar school
gaan, met inachtneming van de RIVM-voorschriften.
Binnen de Vereniging willen we graag één lijn hanteren voor de drie scholen De Bron, De Wegwijzer
en het Nederwoud. Na overleg met teams, dagelijks bestuur en MR-en hebben we besloten tot het
hanteren van een continurooster op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.45u – 14.15u. Op
woensdag gaan alle groepen om 12.15u uit en op vrijdag gaan de groepen 1 t/m 4 om 12.00u uit.
Het betreft een maatregel die tot de zomervakantie geldt.
We hebben dit besloten op grond van de volgende adviezen:
In het protocol staat dat het de voorkeur heeft om leerlingen tussen de middag op school te houden
om zo het aantal haal- en brengbewegingen van ouders te beperken. Willen we hieraan
tegemoetkomen dan is onze vaste groep overblijfouders niet toereikend. Vandaar dat alle kinderen
bij de eigen leerkracht overblijven.
Daarnaast staat nog steeds in het protocol dat ouder(s) en verzorgers(s) niet op het schoolplein of in
de school komen. Er is geen fysiek contact tussen onderwijspersoneel en ouders of verzorgers.
Oudergesprekken vinden digitaal of telefonisch plaats. Ouders en verzorgers zijn niet aanwezig in de
school. Oudergesprekken kunnen eventueel na schooltijd op het schoolplein of elders plaatsvinden.
Voor de komende periode tot de zomervakantie blijven de volgende afspraken van kracht.
Afspraken leerlingen
- max. 5-10 min. van tevoren aanwezig.
- (fiets wegzetten en) direct doorlopen naar eigen lokaal (groep 3 – 8).
- kinderen van de groepen 1 worden gebracht tot kleuterhek en daar opgevangen door leerkracht.
- kinderen van de groepen 2 tot aan buitendeur van hun eigen lokaal.
- kinderen nemen eten en drinken mee naar school voor pauze en tussen de middag.
- niet op schoolplein blijven hangen, direct naar huis.
- hygiëneregels worden waar mogelijk gevolgd, idem afstand leerling – leerkracht.
Aandachtspunten voor ouders:
- zie afspraken leerlingen.
- kinderen zoveel mogelijk zelfstandig naar school laten komen (max 5 – 10 min. voor tijd).
- maximaal één ouder brengt en haalt de kinderen op en brengt ze naar school.
- ouders en verzorgers komen niet in de school of op het schoolplein.*
- ouders en kinderen komen zoveel mogelijk lopend of fietsend naar school.
- tussen volwassenen altijd 1,5 meter.
- als een leerkracht ziek is en er geen vervanging is, gaat een groep naar huis, informatie via Parro.
*Bij het uitgaan van de school kunt u de kleuters op dezelfde plek halen als waar u hen gebracht
hebt. Ouders/verzorgers mogen namelijk op het schoolplein als de lokale omstandigheden t.b.v. het
waarborgen van de 1,5 meter afstand tussen volwassenen en/of de verkeersveiligheid vraagt om het
benutten van het schoolplein. Kinderen van de groepen 3 t/m 8 kunnen dus ook gehaald worden
vanaf het schoolplein omdat wachten op de kiss and ride strook verkeerstechnisch niet handig is.

Tussen de kiss and ride strook en het schoolplein willen we u vragen bij het halen en brengen zoveel
mogelijk rechts te houden en goed te letten op de afstand onderling.
Kiss and ride strook.
Bij het aan- en uitgaan van de school wordt het ook weer drukker op de kiss and ride strook. Dat
vraagt discipline. Houden aan de afspraken. Respect voor de ander. We willen u dan ook dringend
vragen om op de kiss and ride strook niet tegen het verkeer in te fietsen. Dat gebeurt nog te vaak.
Ook graag oversteken bij de klaar-overs en niet aan het eind van de strook. We zouden het erg
waarderen als u dit ook bespreekt met uw kinderen.
Plusklas.
De kinderen van de groepen 7 & 8 komen van 8.45u – 11.15u. en de kinderen van de groepen 5 & 6
van 12.00u – 14.15u.
Schoolactiviteiten.
Zoals eerder vermeld zijn de schoolreisjes en de schoolfotograaf geannuleerd. We proberen waar
mogelijk bepaalde groepsactiviteiten zoals schoolkamp en musical te laten doorgaan mits dat kan
volgens de algemene richtlijnen.
Schoonmaak/hygiëne:
In deze periode van Corona zijn de voorzorgsmaatregelen die we met elkaar in acht moeten nemen
duidelijk. Diverse hygiënemaatregelen zijn daarin opgenomen. Ook binnen de scholen hebben we
extra maatregelen genomen. Dagelijks wordt er extra schoongemaakt door ons schoonmaakbedrijf.
Daarnaast beschikt elke groep over papieren handdoekjes, zeep en water.
Noodopvang:
Sinds de sluiting van de scholen was er binnen onze vereniging noodopvang voor het opvangen van
kinderen van ouders die werkzaam zijn in vitale beroepen, zoals in de zorg of bij de hulpdiensten.
Vanaf maandag 8 juni komt deze noodopvang tijdens schooltijden te vervallen. We beseffen dat we
afwijken van de reguliere schooltijden. Komt u daardoor echt in de problemen, neem dan gerust
contact met ons op.
Tot slot,
Deze “Corona” tijd vraagt flexibiliteit en creativiteit van leerlingen, ouders, leerkrachten en
schoolleiding. Onze kernwaarden veiligheid, verantwoordelijkheid, vertrouwen geven richting. We
hopen en bidden dat we dit schooljaar op een goede manier straks mogen afsluiten en dat de
genomen maatregelen effect mogen hebben.
In de mail van 20 mei schreef ondergetekende i.v.m. Hemelvaart dat als Stefanus de marteldood
sterft hij -vol van de Heiige Geest- de Zoon des mensen ziet, staande aan de rechterhand van God!
Het staat er vaak van deze man. Vol van geloof en van de Heilige Geest. Vol van geloof en kracht.
Aanstaande zondag en maandag vieren we het Pinksterfeest. ‘De vrucht van de Geest is echter:
liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.’
Galaten 5 vers 22.
Gezegende dagen.
Hartelijke groeten,
Henk Drost,
Basisschool De Bron Lunteren.

