Mei 2020

Wij gaan weer van
start.

Nieuwsbrief
In deze nieuwsbrief willen we u op de hoogte brengen van de
wijze waarop wij op 11 mei weer van start gaan met het onderwijs
op onze school.

Herstart basisscholen op 11 mei.
Op 21 april jl. werd duidelijk dat het primair onderwijs op 11 mei aanstaande weer
van start gaat. De PO-raad heeft protocollen ontwikkeld voor basisscholen en
speciale basisscholen die een herstart van onze scholen soepel moeten laten
verlopen. De protocollen vormen de basis voor de manier waarop Movare scholen
de herstart vorm gaan geven. Deels betreft het afspraken die voor alle Movare
scholen gelden en deels zijn het afspraken waar scholen op basis van hun specifieke
context invulling aan geven.

Afspraken.

•

6, 7 en 8 mei zullen we nog onderwijs op afstand gaan geven.

Vanaf 11 mei.
• 100% van de leerlingen krijgen 50% van de tijd fysiek onderwijs op school.
Voor Movare scholen betekent dit dat scholen lesgeven op maandag,
dinsdag, donderdag en vrijdag. De woensdag is geen lesdag. Leerlingen
werken dan thuis.
Dag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

Week
Lesgroep 1
X
Geen lesdag
X

Lesgroep 2
X
Geen lesdag
X

De groepen worden gesplitst in 2 lesgroepen die afwisselend maandag-donderdag of
dinsdag-vrijdag naar school komen. Het splitsen gebeurt op alfabetische volgorde. U
zult door de groepsleerkracht op de hoogte worden gesteld tot welke groep uw
zoon/dochter behoort. Bij de indeling is duidelijk rekening gehouden met de
broertjes en zusjes.
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We gaan voorlopig een continu-rooster hanteren, hierdoor wordt het aantal
momenten van verplaatsingen rondom de school zoveel mogelijk beperkt en sluit
het onderwijs aan op de buitenschoolse opvang. Verder starten en eindigen we
gefaseerd.
Rooster groep 1 , 2, 5 en 6

Schooltijden.

8:30 uur
12:00 - 12:15 uur
12:15 - 12:45 uur
14:30 uur

aanvang school
leerkracht eet met de groep in de klas (geen kosten)
grote pauze, toezicht door leden van het MT
einde schooldag.

Rooster groep 3, 4, 7 en 8
8:45 uur
12:15 - 12:30 uur
12:30 - 13:00 uur
14:45 uur

Eigen ingang
Eigen speelplek.

aanvang school
leerkracht eet met de groep in de klas (geen kosten)
grote pauze, toezicht door leden van het MT
einde schooldag.

Bij gezinnen waarin kinderen uit de diverse groepen naar school komen zijn alle
kinderen vanaf 8:30 uur welkom en zullen ze in hun groep opgevangen worden.
We gaan hele vrijdagen werken met alle groepen. Dus geen vrije of halve vrijdagen
voorlopig voor alle groepen.

Ouders mogen het schoolplein en schoolgebouw NIET betreden.
Contacten met school voorlopig via mail, info.rkbsstursula@movare.nl of het
mailadres van de groepsleerkracht en telefonisch 045-5455563.
De leerlingen nemen buiten de poort afscheid. Ouders hanteren ook buiten de poort
de 1,5 meter regel.
Kinderen uit groep 1 t/m 4 betreden en verlaten het plein via de ingang aan het pad.
Kinderen uit groep 5 t/m 8 betreden en verlaten het plein aan de poort aan de
O.l.Vrouwestraat.
Fietsen worden op een door school aangewezen plaats neergezet. Wij vragen u om
wanneer dit niet nodig is geen vervoersmiddelen aan uw kind mee te geven.
Op het plein worden via stickers de looproute voor de diverse groepen aangegeven.

INGANG EN SPEELPLAATS
Groep 1i-1-2

De leerlingen gebruiken de ingang bij de kleutert-unit.

INGANG EN SPEELPLAATS
Groep 5-6

Deze groepen maken gebruik van de hoofdingang.
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INGANG EN SPEELPLAATS
Groep 3-4-7-8

Deze maken gebruik van de ingang bij de klas aan de achterkant van

het gebouw.

Speelplaats.

Het schoolplein zal in drie delen worden verdeeld. Zo heeft iedere groep leerlingen
zijn eigen plek en worden het aantal contacten beperkt. Deze worden duidelijk
zichtbaar aangegeven.
In het schoolgebouw hanteren we looproutes, waar mogelijk eenrichtingsroutes.
Deze worden duidelijk in het gebouw aangegeven.
Deze lesgroepen blijven gehandhaafd in de pauzes, gescheiden van andere
lesgroepen.

Het aanbod

Het fysieke aanbod wordt aangevuld met een passende vorm van onderwijs op de
dagen dat kinderen niet op school zijn
Hier gaat het vooral over verwerkingsopdrachten die aansluiten bij de lesstof uit de
contactmomenten.

De
noodopvang.

De noodopvang van leerlingen van ouders met vitale beroepen loopt door.
6, 7 en 8 mei is de noodopvang gevestigd op de Bs De Schatkist. U dient uw kind hier
tijdig voor aan te melden. De noodopvang na 11 mei vindt plaats op de eigen
schoollocatie. Op de dagen waarop les gegeven wordt (maandag, dinsdag,
donderdag en vrijdag) sluiten de leerlingen uit de noodopvang aan bij hun eigen
groep. Op woensdag worden de leerlingen opgevangen binnen de school. Wilt u
gebruik maken van deze noodopvang dan kunt u dit kenbaar maken via het infomailadres: info.rkbsstursula@movare.nl. Juf Jet zal de opvang verzorgen. Voor
vragen mailt u naar jet.simon@movare.nl

Leerlingen zitten waar mogelijk anderhalve meter uit elkaar.
Houdt zoveel mogelijk afstand tussen leerlingen onderling en tussen leerlingen en
de leerkracht. Lokalen worden extra schoongemaakt en er zal gezorgd worden voor
een goede hand-hygiëne, leerlingen dienen meerdere malen per dag de handen te
wassen.
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Leerlingen die niet naar school komen

Afmelden
leerlingen.

Activiteiten.

Hulpouders.

Traktaties.

Op basis van eerste reacties is het denkbaar dat een deel van de ouders hun
kinderen niet naar school laat komen op 11 mei aanstaande. Hier geldt dat prioriteit
ligt bij het opstarten van fysiek onderwijs. Onderwijs op afstand wordt gedurende de
lesdagen niet gegeven. Leerlingen die niet naar school komen, krijgen wél dezelfde
verwerkingsopdrachten als hun klasgenootjes die de lessen hebben gevolgd, maar er
zijn voor deze leerlingen geen contactmomenten met de leerkracht. Ouders dienen
hiervoor hun kind via de groepsleerkracht af te melden.

Niet doorgaan bijeenkomsten/activiteiten tot zomervakantie
Duidelijk is, is dat helaas alle tot de zomervakantie geplande activiteiten (o.a.
schoolreisjes, schoolkampen, sportdagen, musicals, eindfeesten) niet door kunnen
gaan en eventueel worden uitgesteld tot volgend schooljaar.
Wij denken na over een passende ‘schoolverlatersactiviteit’ voor de leerlingen van
groep 8, wellicht begin schooljaar 2020/2021.
Hier onder valt ook het 100 jarig bestaansfeest van onze school. Zodra er meer
duidelijkheid komt zullen wij u hierover informeren.
Taken overblijfouders en brigadiers.
Voorlopig kan school geen beroep doen op de hulp van de overblijfouders en
brigadiers. Het personeel zal deze taken i.v.m. het mijden van contact zelf uitvoeren.

Trakteren op school.
Het lijkt ons even niet verstandig om traktaties i.v.m. verjaardagen te laten
plaatsvinden. We begrijpen de teleurstelling voor de kinderen maar laten we
hiermee wachten tot een later tijdstip.

Voor vragen kunt u altijd telefonisch contact met school opnemen. 045-5455563 of info.rkbsstursula@movare.nl
Tot maandag 11 mei.
Team en directie Bs St. Ursula.

