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Goedemiddag,
Zoals vrijdag aangegeven in de nieuwsbrief, dit keer de nieuwsbrief op de woensdag i.v.m. een
nieuwe fase in de Coronaperiode. Zojuist is tijdens de persconferentie bevestigd dat we aanstaande
maandag weer volledig mogen openen. Dat betekent dat we het jaar kunnen afsluiten met alle
kinderen. Wat fijn!!
Het nieuwe protocol met richtlijnen komt grotendeels overeen met het protocol van de start na de
meivakantie. Dat betekent dat we de meeste structuren die we de afgelopen weken hebben
neergezet kunnen behouden. We hebben de afgelopen weken al proef kunnen draaien in kleine
setting en hebben er vertrouwen in dat we dit in de normale setting kunnen voortzetten.
Wij hebben er zin in om alle kinderen weer tegelijk en elke dag te zien!!
In deze nieuwsbrief alles nog eens op een rijtje.
Ik wens jullie, mede namens het team, nog een fijne week toe.
Kim van den Berg

Schooltijden
Nu we weer volledig naar school gaan, hanteren we de reguliere
schooltijden.
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.30 tot 14.30 en op
woensdag van 8.30 tot 12.15 uur.
Er blijft een flexibele inloop van 8.15 tot 8.30 uur, om de aanloop naar
school wat te spreiden.

Brengen en halen
De afspraken omtrent het brengen en halen blijven bestaan. Ook de komende periode mogen ouders
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. 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
In de 1,5 meter regel is ook in de laatste richtlijnen niets veranderd. Dat
betekent dat kinderen in de basisschoolleeftijd geen 1,5 meter afstand van
elkaar hoeven te houden. Dit geldt wel voor leerkrachten. Dat betekent dat zij
preventief 1,5 meter afstand van de kinderen moeten houden. Inmiddels zijn de
kinderen hieraan gewend en gaan ze hier heel goed mee om.

Pauzes
Volgens de richtlijnen moeten we de groepen als groep bij elkaar houden. Dat betekent dat we de
pauzes blijven spreiden. Daarnaast hebben we het plein verdeeld in verschillende zones, zodat alleen
kinderen uit de eigen groep met elkaar spelen.
Op deze manier hebben we een beperkt aantal kinderen op het plein en kan elke groep in een eigen
zone spelen. De afgelopen weken hebben we gemerkt dat dit heel prettig verloopt. De zones
wisselen we dagelijks, zodat er steeds een andere speelplek is voor kinderen.
Wellicht dat de kinderen hier thuis al eens iets over verteld hebben.
Extra buitenactiviteiten worden door leerkrachten gepland in ons interne schema. Zo is voor
iedereen duidelijk of er nog zones vrij zijn waar gespeeld kan worden.

Hygiëne maatregelen
Ook de hygiëne maatregelen blijven van kracht. Ook voor de laatste weken van het schooljaar aan
jullie het verzoek om de kinderen voordat ze naar school gaan de handen te
laten wassen.
De vaste momenten van handen wassen zitten er al helemaal in bij kinderen. Zij
weten precies wanneer en hoe, dat is fijn. Hierdoor zijn we hier steeds minder
tijd aan kwijt.
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.

Ziekteverschijnselen en testen
Hiernaast de richtlijnen die gelden bij
ziekteverschijnselen. Vanaf 1 juni is het voor iedereen
met klachten mogelijk om zich te laten testen. Via het
landelijke nummer (0800-1202) kan een afspraak
gemaakt worden.
Afmelden van kinderen i.v.m. ziekteverschijnselen kan
telefonisch (graag voor 8.15 uur) of via de mail
directie@ikcdekameleon.nl.
Wij zijn vanaf 8 juni verplicht om bij de GGD te melden
wanneer er 3 of meer leerlingen uit een groep afwezig
zijn i.v.m. ziekteverschijnselen.
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
Aangezien het advies is de groepen als geheel bij elkaar te laten, is het werken op de leerpleinen
zoals we dat gewend zijn niet mogelijk. De groepen 1/2 gebruiken een gedeelte van het leerplein,
evenals groep 3 en 4. Op de grond is gemarkeerd welk gedeelte bij welke groep hoort. In de zones
van groep 3 en groep 4 zal juf Renate ook de ondersteuning aan kleine groepjes verzorgen. In het
midden van het leerplein is een afscheiding gemaakt met de kasten e.d. die we even niet gebruiken.
Het leerplein van de bovenbouw wordt enkel gebruikt voor de ondersteuning die juf Jorieke geeft op
de dinsdag, woensdag en donderdag.

Onderwijs op afstand
Aangezien we vanaf 8 juni weer volledig open zijn, hoeven kinderen thuis geen huiswerk meer te
maken. Dat betekent dat de geleende laptops weer mee kunnen naar school. De kinderen kunnen
deze inleveren bij de leerkracht. Zij ontvangen een schriftelijke bevestiging dat de laptop is
ingeleverd.
Na overleg met ouders, zullen we voor enkele leerlingen het onderwijs op afstand blijven
organiseren, binnen de mogelijkheden die we hebben.

Gym
De gymlessen van meneer Fred worden vanaf 8 juni weer hervat op de reguliere dagen en tijden. Wel
zullen de gymlessen uitsluitend buiten op het sportveld bij de Els plaatsvinden. Het is fijn dat
kinderen op de maandag en donderdag makkelijk zittende kleding aan hebben. Een trainingspak op
deze dagen is ook een prima idee.

Externe zorg in de school
We mogen de externe zorg in de school weer oppakken. Dat betekent dat de logopedie en
schrijftherapie vanaf 8 juni weer in de school gegeven gaan worden. Ook zij zullen zich houden aan

de richtlijnen. De dyslexiebehandelingen van Berkel B worden voorlopig nog op afstand uitgevoerd.
De betreffende leerlingen krijgen de gelegenheid om onder schooltijd online deel te nemen aan de
behandelingen.

Stagiaires
Vanaf 4 juni kunnen de stagiaires hun stage weer hervatten in de school. Daar waar kon hebben zij
ondersteuning geboden bij het geven van het onderwijs op afstand. We vinden het fijn dat we ook
met hen het jaar kunnen afsluiten.

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

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.

