BESTE OUDERS EN VERZORGERS,
We kijken er naar uit om alle kinderen weer op school te hebben en te zien en om te
horen hoe het met iedereen gaat! Vanaf maandag 8 februari verwachten we alle
kinderen op school.
Hoewel het protocol vanuit de overheid nog niet is gepubliceerd, willen we u niet
langer laten wachten en zoveel mogelijk duidelijkheid geven.
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U zult begrijpen dat, door alle berichten over de besmettelijkheid van de verschillende
mutaties van het virus- en de vergaande maatregelen die de samenleving zijn
opgelegd, we ook behoedzaam en waakzaam (moeten) zijn met en voor het team en
alle kinderen.
Ouders verwachten dat alle kinderen nu weer elke dag naar school kunnen. Dat is
ook zo, maar er zijn ook extra veiligheidsmaatregelen en risico’s van belang:
 Iedereen met verkoudheidsklachten blijft thuis. Dit geldt nu dus ook voor jonge
kinderen!
 Bij klachten mogen kinderen worden getest.
 Indien een kind uit de klas positief wordt getest, moet iedereen uit de klas in
quarantaine. Klasgenoten kunnen na 5 dagen worden getest. Als ze dan negatief
worden getest, mogen ze weer naar school. Bij een positieve test, wordt de
quarantaine van het kind en zijn/haar huisgenoten verlengd.
 Als u uw kind niet wilt laten testen, moet hij/zij 5 dagen langer thuisblijven.
 Als een leerkracht corona-achtige klachten heeft, moet deze ook thuisblijven.
Afhankelijk van de aard van de klachten, de beperkte beschikbaarheid van
vervangers en de mogelijkheden van de (leeftijds)groep om thuis te werken, moeten
sommige groepen de komende periode daardoor mogelijk toch nog wel eens
thuisblijven. We kunnen dan niet 1-2-3 weer omschakelen naar onderwijs op afstand.
Het is daarom echt belangrijk dat iedereen zich aan de maatregelen houdt! Als er
gezinnen zijn die de regels aan hun laars lappen, is de kans op besmetting van
andere kinderen en collega’s groter en worden heel veel mensen (opnieuw) de dupe.
Aanvullende maatregelen:
 Kinderen komen zoveel mogelijk alleen naar school. Jonge kinderen mogen door één
ouder tot het schoolplein worden gebracht. Alleen de allerkleinsten van groep 1
mogen op het plein worden gebracht. Houd daarbij altijd minimaal 1,5 meter afstand
van anderen. Verzoek aan ouders om tijdens halen en brengen een mondkapje te
dragen.
 Verspreide in- en uitlooptijden => Zie verderop kopje lestijden
 Sommige groepen worden verdeeld in kleinere groepen. Dit is geen verplichting van
de overheid, maar helpt bij het advies om (m.n. voor groep 7 en 8) afstand te houden.
We zijn volop bezig met de organisatie hiervan.
 Leerkrachten moeten hun lokaal ventileren. Geef uw kind een extra vest/sjaal mee
als hij/zij niet zo goed tegen de kou kan.
Verderop in de nieuwsbrief nog meer informatie. Er komt veel op iedereen af. Als
zaken onduidelijk zijn of vragen oproepen, neem dan contact op met de leerkracht
van uw kind of met school. U mag ook altijd mailen naar: m.vanekert@sil-ber.nl
Vriendelijke groeten,
Monique van Ekert | Directeur-bestuurder

REGELS EN AFSPRAKEN
Vanaf maandag staat de regel “We werken samen” centraal.
Waar mensen samen leven, samen werken en samen spelen, ontstaan
wel eens verschillen Van mening. Dat is niet erg, maar juist boeiend. We
vinden het belangrijk om kinderen te leren dat deze verschillen er mogen
zijn en dat je om toch samen te werken, ook samen een oplossing kunt
vinden. We hopen dat u dit onderschrijft waardoor kinderen van goede
voorbeelden op school en thuis kunnen leren.

LESTIJDEN VOOR DE WEEK VAN 8 EN 22 FEBRUARI
Groep 1-2: Inloop 8:20 - 8:30 => Les tot 12:10* uur
Groep 3 t/m 5: Inloop 8:30 - 8:40 => Les tot 12:20 uur
Groep 6 t/m 8: 8:40 - 8:50 => Les tot 12:30 uur
Als een ouder kinderen in onder- en middenbouw heeft, komt hij/zij de
kinderen om 12:20 uur halen. Hij /zij stuurt dan een bericht naar de
leerkracht(en) van de jongere kinderen in bijv. groep 1 en 2 dat de kinderen 10
minuten in de klas blijven en om 12:20 uur naar buiten gaan. Oudere kinderen
mogen niet eerder naar huis.
Afhankelijk van de ontwikkelingen van alle besmettingscijfers en eventueel
nieuw beleid vanuit de overheid, passen we de maatregelen en/of
schooltijden vanaf maart aan.

THUIS ETEN
De buitenschoolse opvang moet vanuit de overheid nog gesloten blijven. In het verlengde
hiervan laten we de tussenschoolse opvang ook vervallen. Dit voorkomt extra mensen in
school die normaal gesproken het eten bij kleuters begeleiden en surveilleren na de
lunchpauze.
Tijdens de ochtendpauze spelen kinderen buiten met de kinderen van hun eigen groep op
een deel van de speelplaats. Met het aantal groepen dat we hebben, kunnen we dit voor de
lunchpauze niet organiseren.

NOODOPVANG
Ouders die voor hun kind na de hierboven genoemde schooltijden noodopvang nodig
hebben, kunnen dit opnieuw aanvragen door een mail te sturen naar m.vanekert@sil-ber.nl.
We komen er niet onderuit dat kinderen daar in contact komen met kinderen van andere
groepen. De kans op besmetting of verplichte quarantaine voor de kinderen neemt daardoor
helaas wel toe. Noodopvang blijft alleen voor kinderen van ouders met cruciale beroepen en
kinderen in zeer kwetsbare thuissituaties. Beschikbare dagen: maandagmiddag,
dinsdagmiddag en donderdagmiddag tot 14:45 uur. Indien een kind in een klas zit waar een
coronabesmetting is, vervalt de noodopvang uiteraard.

STUDIEDAG
Op woensdag 10 februari stond en staat een studiedag gepland. De
ontwikkeling van de kinderen, informatie daarover naar kinderen en
ouders en het plannen van kind-ouder-leerkrachtgesprekken staan op
de agenda. Alle kinderen zijn deze dag vrij.

GEEN CARNAVAL OP SCHOOL
Door alle maatregelen, vieren we dit jaar geen carnaval op school.

CARNAVALSVAKANTIE
Hoewel sommige ouders opperden om de carnavalsvakantie te
laten vervallen, gaat deze door zoals gepland. Het team heeft de
laatste weken alles op alles gezet om van fysiek onderwijs over
te schakelen op online onderwijs en nu weer terug. Dit behelst
duidelijk meer dan het omzetten van een lichtschakelaar. Veel
ouders hebben afgelopen weken ervaren dat lesgeven / een kind
begeleiden intensief is en veel energie vraagt. De situatie op school
is natuurlijk anders dan thuis, maar u begrijpt dat een volle klas
evengoed veel vergt van de leerkrachten. Tijd dus om allemaal even op te laden!

