Nieuwsbrief
8 mei 2020
Goedemiddag,
We mogen weer!! Na 8 weken gaan de deuren van de school, al is het met strikte maatregelen, weer
open. Dat is anders, een beetje spannend, maar vooral heel fijn. Alle verschillende gevoelens die
horen bij deze herstart mogen er zijn. We gaan het ook in deze nieuwe fase weer “samen doen”.
Na de nodige voorbereidingen in en om de school, zijn we klaar om te starten volgens de opgestelde
richtlijnen. In de bijlage stuur ik een overzicht van de richtlijnen die opgesteld zijn door de overheid
mee. Voor ieders veiligheid zullen we ons samen moeten houden aan deze richtlijnen. Dit om ervoor
te zorgen dat we naar school kunnen blijven gaan en weer kunnen terugkeren naar het nieuwe
“normaal”.
In deze nieuwsbrief alle informatie die van belang is voor een veilige en goede start nog eens op een
rijtje.
De komende week zal er wederom intensief contact zijn met
het team, de MR en OR, om samen een plan te maken voor de
laatste periode van dit schooljaar. Jullie worden hiervan op de
hoogte gehouden in de nieuwsbrief.
Ik wens jullie, mede namens het team, een fijn en zonnig
weekend toe.
En voor alle moeders: Een hele fijne moederdag gewenst!!
Kim van den Berg

Schooltijden
De dag start om 8.30 uur en duurt tot 15.00 uur.
Er is een flexibele inloop van 8.15 tot 8.30 uur, om de aanloop naar school wat te spreiden.
De ene helft van de groep gaat op maandag/donderdag en de andere helft van de groep op
dinsdag/vrijdag. Deze indeling hebben jullie op woensdag 29 april ontvangen via de mail.

Brengen en halen
In verband met de Coronamaatregelen komen ouders de komende tijd NIET op het schoolplein en
NIET in het gebouw. We willen jullie vragen om alleen de kinderen naar school te brengen, die nog
niet in staat zijn om zelfstandig naar school te komen. Zo voorkomen we dat er teveel volwassenen
aanwezig zijn.
Waar kunnen jullie de kinderen halen en brengen?

De kinderen van de peuteropvang kunnen gebracht en gehaald worden bij het hek aan de
achterkant. Daar waar de schuur met de gele deuren staat. De leidsters zullen de kinderen daar
opvangen en meenemen naar binnen.
De kinderen van groep 1 en 2 kunnen gebracht en gehaald worden bij de poort aan de voorkant van
de school. De poort zal open zijn en de leerkrachten van groep 1 en 2 staan vanaf 8.15 uur buiten om
de kinderen op te vangen en mee te nemen naar binnen.
De kinderen van groep 3 en 4 kunnen gebracht en gehaald worden bij het poortje bij hun ingang.
Ook hier staat een leerkracht om hen op te vangen.
De kinderen van groep 5 t/m 8 gaan door het reguliere poortje het plein op. Zij gaan direct via hun
eigen ingang naar binnen. Er is een leerkracht aanwezig op het plein om dit te begeleiden.
We willen jullie verzoeken om direct na het brengen en halen van de kinderen naar huis te gaan.
Groepsvorming is op dit moment niet toegestaan. Ook vragen we jullie om afstand te houden van
andere ouders. Dit voor de veiligheid van een ieder. Hartelijk dank voor jullie medewerking.

1,5 meter
We houden ons aan de richtlijnen van het RIVM wat betreft het afstand
houden. Voor kinderen in de basisschoolleeftijd geldt dat zij geen 1,5 meter
afstand van elkaar hoeven te houden. Dit geldt wel voor leerkrachten. Dat
betekent dat zij 1,5 meter afstand van de kinderen moeten houden. Dit is
anders dan kinderen gewend zijn. Even geen high five of schouderklopje. We
zouden het graag anders zien, maar ter bescherming van leerkrachten zit dat er even niet in. Het zou
fijn zijn wanneer jullie dit thuis ook met hen willen bespreken.
Mogelijk dat er leerkrachten zijn die beschermingsmiddelen gebruiken, te denken aan
handschoenen, gezichtsscherm of een mondkapje. Dit is afhankelijk van hun veiligheidsgevoel.
Als kinderen geholpen moeten worden i.v.m. een ongelukje, draagt de leerkracht handschoenen en
mogelijk een mondkapje.

Pauzes
De pauzes zullen we gaan spreiden, zodat er een beperkt aantal kinderen tegelijk op het plein speelt.
Daarnaast hebben we het plein verdeeld in verschillende zones, zodat alleen kinderen uit de eigen
groep met elkaar spelen.
De ochtend- en middagpauze, waarbij kinderen gezamenlijk op het plein spelen, beperken we tot
een kwartier. Kinderen gaan op deze dagen natuurlijk vaker naar buiten, maar dit plannen we per
groep.

Hygiëne maatregelen
We willen jullie vragen om de kinderen voordat ze naar school gaan de handen te
laten wassen.
Gedurende de dag zijn er vaste momenten gepland waarop kinderen hun handen
wassen. Voordat zij gaan eten en na het buitenspelen. Zoals gebruikelijk wijzen we
hen ook op het handen wassen na elk toiletbezoek. Aangezien we in de school een
beperkt aantal wastafels hebben, staat er buiten een extra unit met 8 kranen om
tijd te sparen.
We zullen gedurende de dag het sanitair, de deurklinken en de tafels van de
kinderen extra schoonmaken.
We adviseren om ook bij thuiskomst eerst de handen te laten wassen.

Ziek, klachten, koorts
Bij ziekteverschijnselen (neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte
hoest en koorts) blijven kinderen en leerkrachten thuis. Kinderen en
leerkracht blijven ook thuis als een gezinslid verkouden is en koorts heeft. Je
kunt weer naar school als je 24 uur klachtenvrij bent.
Afmelden van jullie kind(eren) graag voor 8.15 uur.
Wanneer we op school ziekteverschijnselen signaleren bij een kind, zullen we
direct contact opnemen en zal het kind zo spoedig mogelijk opgehaald
moeten worden.

Onderwijs de komende weken
In de vorige nieuwsbrief hebben wij jullie geïnformeerd over de aandachtspunten binnen ons
onderwijs de komende weken. Het betreft het welbevinden van de kinderen en de basisvakken.
Natuurlijk zorgen we ook voor de nodige beweging en creativiteit. De uitvoering van bovenstaande
zullen we in deze tijd wat anders vorm moeten geven. Alleen de groepen 1/2 maken gebruik van een
gedeelte van het leerplein. De groepen 3 t/m 8 werken uitsluitend in hun eigen groep. Het leerplein
van groep 5 t/m 8 wordt alleen ingezet voor de ondersteuning van juf Jorieke.

Onderwijs op afstand
De kinderen ontvangen de benodigde instructie, die zij nodig
hebben om de thuisopdrachten te kunnen maken, op school. We
verwachten dat ze hierdoor niet veel ondersteuning meer nodig
hebben met het huiswerk. Mochten er toch nog vragen zijn, dan
kunnen zij deze dagelijks stellen via chat of videobellen in Teams.
Er is voor elke groep op ma-di-do-vrij van 9.00 tot 10.00 uur een
leerkracht beschikbaar die vragen kan beantwoorden.

Trakteren
Er zijn kinderen jarig geweest en er zijn kinderen binnenkort jarig. Het vieren van de verjaardag op
school kan op een aangepaste manier. De kinderen mogen iets houdbaars (in de verpakking)
trakteren. Helaas kunnen we geen ouders toelaten bij het vieren van de verjaardag in de groep. Dat
betekent dat jullie kind de traktatie ’s ochtends meeneemt naar school. Tussentijds brengen van de
traktatie door ouders is niet mogelijk.

Gym
Op dit moment is alleen buitensport toegestaan. Meneer Fred zal op maandagmiddag en
vrijdagmiddag buiten korte gymlessen verzorgen. Uiteraard met in achtneming van de gestelde
maatregelen. Gymspullen meenemen naar school is niet nodig, aangezien we niet gaan omkleden.
Makkelijk zittende kleding op deze dagen is wel fijn.

Luizencontrole
De luizencontrole die gepland stond op woensdag 13 mei kan vanwege de maatregelen, natuurlijk
niet doorgaan. Graag jullie kind(eren) thuis goed controleren op hoofdluizen. Alvast bedankt.

Opvang
Voor kinderen van ouders die werken in de cruciale beroepen bestaat nog steeds de mogelijkheid om
gebruik te maken van de noodopvang. De noodopvang vindt plaats binnen onze eigen school.
Aanmelden kan via mij en minimaal 24 uur van tevoren. Mailadres: directie@ikcdekameleon.nl

Gedichtenwedstrijd 75 jaar vrijheid
Annelot Kamp uit groep 7 heeft de
gedichtenwedstrijd over 75 jaar vrijheid in
Haaksbergen gewonnen.
Hieronder haar prachtige gedicht. Gefeliciteerd Annelot!! Heel knap gedaan!
Vrijheid
Bevrijding dat moet worden gevierd,
Heel Haaksbergen moet worden versierd.
Op 24 maart was het bombardement,
Een dag die mijn opa zeker kent.
Een weekje doorbijten was het toen nog,
Voor Haaksbergen was het 1 april einde oorlog.
Vrijheid is echt belangrijk,
En geef me maar gelijk.
De oorlog, dat was een moeilijke tijd,
Ik wil echt nooit meer zo’n strijd.
IK WIL VRIJHEID.

Nieuw op de website
Er zijn geen berichten op de website geplaatst:

25 april t/m 10 mei
16 mei
21 en 22 mei
01 juni

Meivakantie
Oud papier
Hemelvaart
Pinksteren

Vragen?
Hebben jullie vragen/opmerkingen over de inhoud van deze nieuwsbrief of zaken
aangaande jullie kind(eren) en/of ons IKC (opvang en school), dan nodigen wij jullie uit deze
vragen aan ons te stellen of jullie opmerkingen met ons te delen.

