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SAMEN - VERANTWOORDELIJKHEID - VERTROUWEN - VEILIGHEID
SAMEN WEER NAAR SCHOOL
Maandag is het zo ver, de school gaat weer open. Na ruim 6 weken wordt er in alle klassen weer gesproken,
gespeeld en gewerkt. Wat zullen de kinderen uitkijken naar het samen zijn met de juf/meester en de
klasgenoten. Ook wij kijken uit naar de komende week. We staan klaar om met de kinderen er een mooie
herstart van te maken.
We gaan met plezier weer open! Ook zijn we er ons van bewust dat er nog steeds sprake is van een pandemie.
Dat betekent dat er maatregelen nodig blijven voor de veiligheid van ons allemaal. Als team van de
Paulusschool werken we aan de hand van het protocol voor het basisonderwijs. Hieronder in deze
nieuwsbrief staat hoe we dit gaan doen.
In de lijst staan vast ook afspraken, die jammer of lastig zijn. We kunnen ons bijvoorbeeld goed voorstellen
dat je als ouder van een kleuter graag je kind naar de klas zou willen brengen of dat je als ouder van de
middenbouw soms graag naar de klas loopt om iets kort te sluiten met de leerkracht. We begrijpen dat we
ook nu bij de heropening van jullie allemaal iets vragen. We kijken dan ook met jullie uit naar de dag dat alles
weer als vanouds is. Tot die tijd vragen we jullie om samen met ons ervoor te zorgen dat we weer veilig naar
school kunnen.
Mede namens alle teamleden wens ik iedereen een mooi winters weekend toe.
Met vriendelijke groeten,
Carina

Kalender
Week van 8 – 12 februari
Maandag
8 feb.
Dinsdag
9 feb.
Woensdag
10 feb.
Donderdag
11 feb.
Vrijdag
12 feb.

Week van 22 – 26 februari
Maandag
22 feb.
Dinsdag
23 feb.
Woensdag
24 feb.
Donderdag
25 feb.
Vrijdag
26 feb.

Aangepaste lestijden kinderen groep 3-4
In verband met het voorkomen van veel beweging rondom het onderbouwplein is het nodig om vanaf
maandag te werken met aangepaste lestijden voor groep 3-4.
We vragen alle ouders/verzorgers van de kinderen in deze groepen om zoveel mogelijk direct naar huis te
gaan als de kinderen bij de leerkrachten op het plein staan of naar buiten zijn gekomen.
Start van de dag:
Einde van de dag:

Vanaf 8.15 uur verzamelen op het plein bij de leerkracht. Om 8.20 uur naar binnen
Om 13.50 uur gaan de groepen 3-4 naar buiten en kunnen ze worden opgehaald.

Regels bij de herstart van het onderwijs op school
Algemeen:
•

Volwassenen houden 1,5 meter afstand tot elkaar.

•

Iedereen wast zijn/haar handen meerdere keren per dag en goed, ten minste 20 sec.

•

Er worden geen handen geschud.

•

Hoesten/niezen in de ellenboog.

•

Niet aan je gezicht zitten.

Leerlingen:
•

De leerlingen bezoeken alle dagen de school.

•

De leerlingen van groep 7 en 8 dragen buiten het klaslokaal een mondkapje.

•

De leerlingen van de groepen 5 t/m 8 komen zoveel mogelijk zelfstandig naar school.

•

Wanneer een leerling gedurende de dag klachten verkoudheidsklachten en/of koorts krijgt, gaat de leerling
naar huis.

•

De leerlingen nemen bij het hek afscheid en verzamelen bij de leerkracht op het plein.

•

De leerlingen hangen de jas op aan de kapstok.

•

De leerlingen van de groepen 7-8 nemen hun tas met eten en drinken mee naar de klas.

•

Leerlingen met lichte verkoudheidsklachten mogen naar school. We hebben er begrip voor als ouders uit
voorzorg deze kinderen thuis laten zijn.

•

De leerlingen blijven in ieder geval thuis als:
-

Hij/zij koorts heeft en/of benauwd is;

-

Hij/zij getest moet worden;

-

Hij/zij contact heeft gehad met een positief geteste persoon;

-

Hij/zij in huis woont bij iemand die naast milde klachten ook koorts heeft.

•

Wanneer een leerling gedurende de dag klachten krijgt, gaat de leerling naar huis.

•

Indien er een positieve besmetting in een groep is, gaan alle leerlingen 5 dagen in quarantaine. Leerlingen die
na 5 dagen een negatieve testuitslag hebben, komen naar school. De leerlingen die niet getest zijn, blijven in
totaal 10 dagen in quarantaine.

Ouders/verzorgers:
•

Ouders/verzorgers zijn niet aanwezig in het schoolgebouw en op het schoolplein.

•

Ouders/verzorgers nemen bij het hek afscheid van het kind en lopen niet mee het schoolplein op.

•

We vragen alle volwassenen om buiten een mondkapje te dragen.

•

Leerlingen van groep 1-4 worden maximaal door één volwassene naar school gebracht en opgehaald.

•

Oudergesprekken vinden digitaal plaats.

•

Als een leerling ziek wordt, haalt een ouder hem/haar direct op.

•

Ouders/verzorgers vangen het kind thuis op als een groep in quarantaine gaat.

Medewerkers:
•

1,5 meter afstand tot volwassenen houden.

•

Zoveel mogelijke 1,5 meter afstand houden tot leerlingen.
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•

Personeelsleden met lichte verkoudheidsklachten en/of koorts komen niet naar school.

•

Personeelsleden werken zo weinig mogelijk in dezelfde ruimte met elkaar en nemen de 1,5 meter afstand in
alle situaties in acht.

De Paulusschool:
•

Het bieden van fysiek onderwijs in het schoolgebouw is waar we ons op richten. Als kinderen in quarantaine
zijn, stemmen we af over het werken aan schooltaken in verband met afstandsonderwijs.

•

We melden ons bij de GGD als we meer dan 1 ziektegeval (corona) hebben.

•

We dragen er zorg voor dat de algemene hygiënevoorschriften van het RIVM zo veel mogelijk worden
nageleefd.

•

Leermiddelen, speelgoed, speelmaterialen, devices en werkplek worden bij gebruik door meerdere leerlingen
met regelmaat ontsmet te worden. Ook materialen die met regelmaat door meerdere leerkrachten worden
gebruikt worden met regelmaat ontsmet.

•

De school zorgt dagelijks voor een intensieve schoonmaak.

•

Er is een goedgekeurde automatische ventilatie in het gebouw. Het open zetten van ramen en deuren doen
we vanwege frisse lucht en heeft geen meerwaarde voor de ventilatie.

•

Groepsactiviteiten zoals schoolreisjes, vieringen en excursies gaan niet door.

•

We houden klassen gescheiden van andere klassen, bijvoorbeeld bij het buiten spelen en in de gangen.

•

In de groepen werken kinderen zoveel mogelijk op hun eigen plaats in hun eigen groepje.

•

We lopen rechts in de gangen, zodat we afstand tot elkaar kunnen behouden.

•

In de week van 8 februari tot en met 12 februari zijn er geen gymlessen en wel buitenspelmomenten.

•

We werken met gespreide breng- en haaltijden voor de groepen 1 tot en met 4, om beweging rondom het
onderbouw schoolplein te beperken.
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