Nummer 21 /datum: 15-05-2020
Kalender
21-05 Hemelvaart (alle kinderen zijn vrij)
22-05 dag na Hemelvaart (alle kinderen zijn vrij)
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Vanuit de directie
We zijn weer gestart op school met hele duidelijke
regels en afspraken! Deze regels en afspraken gelden
in ieder geval t/m 20 mei 2020. Het halen en brengen
verloopt prima. Echt super dat alle kinderen zonder
problemen zelfstandig binnenkomen. Dank voor uw
medewerking! Blijf alert! Houd 1,5 m afstand!
Volgende week is er weer een persconferentie vanuit
Den Haag. Vanuit die informatie zullen wij ons beleid
indien mogelijk en/of noodzakelijk aanpassen. Wij
brengen u z.s.m. op de hoogte.
Belangrijk om te onthouden:
• uitgeleende schoolmaterialen (boeken, etui
etc.) weer terug mee naar school
• uitgeleende chroombooks kunnen de
kinderen thuis nog gebruiken.
• jassen en tassen nemen de kinderen vanaf
groep 3 mee de klas in.
• de kinderen maken gebruik van verschillende
in- en/of uitgangen (zie Parro filmpjes)
• ouders bewaren afstand 1,5 m (ook
onderling van elkaar) bij het brengen en het
halen van de kinderen! Zo ook als er even
gewacht moet worden op de kinderen.
• t/m 20 mei hebben ouders en externe
volwassenen geen toegang tot de school.
• flesje water voor ieder kind mag mee de klas
in.
• kinderen wassen bij binnenkomst van hun
lokaal hun handen.
• ouders en kinderen volgen de aangegeven
looproutes. (zie ook Parro filmpjes)
• leerkrachten geven dagelijks 2 dagdelen les
aan de kinderen in de klas. Kinderen kunnen
thuis zelfstandig aan het online digitaal
aanbod werken!
• traktaties zijn voorverpakt. Kinderen moeten
deze zelfstandig mee de klas in kunnen
nemen. De traktaties kunnen aan het eind
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van de ochtend of aan het eind van de
middag mee naar huis genomen worden.
ziekmeldingen graag telefonisch doorgeven.
Ook vermelden of de ziekmelding corona
gerelateerd is.
bij ziekte van een collega zullen wij intern
zoeken naar een oplossing, maar het kan dus
ook voorkomen dat er geen
opvangmogelijkheden zijn. Dan moeten die
kinderen thuis opgevangen worden. Onze
teamleden zijn nodig voor de groepen en de
(nood)opvang en het maximaal aantal
kinderen per groep is ook beperkt.
verzamelplek voor kinderen die ‘s morgens
gebruik maken van de (nood)opvang is in de
centrale hal, bij de tribune.
verzamelplek voor de kinderen die gebruik
maken van de BSO om 15.30 uur is in de
centrale hal, bij de tribune.
contacten met de directie/ leerkrachten
blijven lopen via de mail of, indien
noodzakelijk, telefonisch.
het schoolplein willen wij graag onder
schooltijd tot 16.00 uur beschikbaar houden
voor de kinderen van de (nood)opvang en de
kinderen die een dagdeel op school zijn. Wij
vragen de andere (buurt)kinderen om daar
tussen 08.30 uur - 16.00 uur rekening mee te
houden!

Thuisonderwijs
Nu de kinderen op maandag, dinsdag, donderdag en
vrijdag op school weer les krijgen, is het
thuisonderwijs ook anders. De collega’s geven deze
dagen les en kunnen dus geen digitale ondersteuning
geven op deze dagen. Wel delen we met alle
kinderen en ouders wekelijks een nieuwe
weekplanning om verder thuis aan te kunnen
werken. Het thuiswerk vraagt gemiddeld twee uur
per dag. (5x 2 uur thuiswerk = 10 uur en 10 uur (4 x
2,5 uur) in de klas = 20 uur schoolwerk per week)

Peiling
Wij zullen in de week van 18 mei weer een korte
peiling houden en daarin vragen wij naar uw
ervaringen. Ook zullen we in die week de ervaringen
van de kinderen en de leerkrachten peilen. Aan de
hand van die informatie en de informatie, die wij op
20 mei krijgen vanuit Den Haag, zullen wij opnieuw
naar onze huidige organisatie kijken en u daarover
verder informeren.
Ouder met corona
Afgelopen week heeft iedereen het bericht
ontvangen dat een ouder positief is getest. De
betrokken ouder, school en de GGD hebben alles in
goed overleg met elkaar afgestemd, vanuit de op dat
moment aanwezige informatie. De school heeft in
samenwerking met de betrokken ouder en de GGD
de meest noodzakelijke informatie gedeeld door het
versturen van een speciale brief naar de betrokken
groep en in algemene zin naar alle ouders (via een
Parro bericht). Desondanks is er onder ouders onrust
ontstaan, terwijl wij dat juist wilden voorkomen.
Gebleken is dat persoonlijke reacties gedeeld in een
ouder-app, vaak resulteert in meer onrust in plaats
van de gewenste geruststelling. Voor vragen of
zorgen kunt u mij altijd bereiken via
(wouter.sommers@opoijmond.nl).
Kus en knuffelzone

Vlak voordat de scholen werden gesloten in verband
met de coronacrisis hadden we een bericht in de
Nieuwsbrief (d.d. 13 maart 2020) bijgesloten over de

SOS Kinderdorpen Kus & Knuffelzone. De bedoeling
van deze speciaal ingerichte zone was dat ouders hun
kinderen elke schooldag nog eens een extra knuffel
kunnen geven voordat zoon- of dochterlief aan de
zorg van onze juffen en meesters wordt overgelaten.
Dit onder het motto van SOS Kinderdorpen ‘Zonder
liefde kan een kind niet groeien’. Nu de kinderen
weer naar school mogen en u als ouder buiten voor
de school afscheid moet nemen van uw kind, is de
Kus & Knuffel zone actueler dan ooit. We plaatsten
de mat voor de hoofdingang en daar kunt u
knuffelend afscheid nemen van uw kind.
Video voor social-media en pers
SOS Kinderdorpen wil deze actie onder de aandacht
brengen via social-media en de pers. Daarvoor gaan
we dinsdag 19 mei om 12.30 uur een video opnemen
waarin een aantal ouders hun kinderen een knuffel
geeft op de mat en afscheid nemen. We zoeken
hiervoor 5 vaders/moeders met hun kind die daaraan
mee willen werken. Bent u hierin geïnteresseerd?
Stuur dan vóór maandag 18 mei 10.00 uur een mail
naar Donate Vonk (moeder van Susie)
donate@soskinderdorpen.nl. De eerste 5
aanmeldingen mogen meedoen.
(Nood)opvang
De (nood)opvang voor ouders met een cruciaal
beroep, wordt vanaf 11 mei 2020 verzorgd door de
school. Ouders hebben de dagen dat zij echt van de
noodopvang voor hun kind(eren) gebruik moeten
maken doorgegeven. De (nood)opvang voor de
kinderen uit de groepen 1/2 is in het TSO-lokaal. De
(nood)opvang voor de kinderen uit de groepen 3 t/m
8 is in het speellokaal. Er zijn chroombooks bij de
(nood)opvang aanwezig om te gebruiken. Wilt u de
persoonlijke inlogcodes voor de diverse
programma’s voor het werken op de chroombooks
wel aan uw kind meegeven! De kinderen die gebruik
maken van de (nood)opvang komen via het
schoolplein bij de 1e ingang de school binnen en
verzamelen in de centrale hal bij de tribune. De
lunches van de kinderen worden bewaard in hun
eigen tas.
Ouders die al gebruik maken van de BSO kunnen op
die dagen ook ‘s morgens gebruik maken van de
opvang in school. Deze kinderen verzamelen in de
centrale hal en worden ‘s morgens door de school
opgevangen.
‘s Middags zijn deze kinderen in hun eigen groep en
vanaf 15.30 uur gaan de kinderen naar hun eigen
BSO.

Formatie
Ondanks alle corona perikelen gaat de organisatie
voor komend schooljaar gewoon door. Zo ook de
formatie. Komend school jaar zullen wij met de
volgende groepen gaan werken
- 3 groepen 1/2
- 1 groep 3
- 1 groep 3/4
- 1 groep 4
- 1 groep 5
- 1 groep 6
- 1 groep 7
- 2 groepen 8
Op donderdag 11 juni 2020 zal er een ouderavond
georganiseerd worden, specifiek voor de ouders van
de huidige groepen 2 en 3, om duidelijk uitleg te
geven over de groepsindelingen en de organisatie.
Aanvang om 19.30 uur
Evenementen
Het schoolreisje gaat dit schooljaar niet door. De al
betaalde ouderbijdrage nemen we mee naar het
volgend schooljaar.
Het Pleinfeest gaat dit schooljaar helaas ook niet
door.
Vakantierooster 2020-2021 (alvast voor uw agenda)
Herfstvakantie 10 okt. 2020 t/m 18 okt. 2020
Kerstvakantie 19 dec. 2020 t/m 03 jan. 2021
Voorjaarsvakantie 20 febr. 2021 t/m 28 febr. 2021
Tweede paasdag 05 april 2021
Koningsdag 27 april 2021
Meivakantie 01 mei 2021 t/m 16 mei 2021
Hemelvaart (in meivakantie)
Tweede Pinksterdag 24 mei 2021
Zomervakantie 10 juli 2021 t/m 22 aug. 2021
Studiedagen schooljaar 2019-2020:
(Alle kinderen zijn dan vrij)
vrijdag 12 juni 2020
donderdagmiddag 02 juli 2020
vrijdag 03 juli 2020 (calamiteitendag)

Vakantierooster OPO IJmond 2019-2020
Hemelvaart 21-05-20/ 22-05-20
Tweede Pinksterdag 01-06-20
Zomervakantie 04-07-20/ 16-08-20
De volgende nieuwsbrief ontvangt u op
vrijdag 22-05-2020

