01 juni

Studiedag
Geen school
Óók geen noodopvang
Bevrijdingsdag
Geen school
Óók geen noodopvang
School gesloten
Alléén noodopvang volgens eerdere opgave
School 50% open
Volgens richtlijnen ministerie
School dicht
Alleen noodopvang volgens nieuwe opgave
School 50% open
Volgens richtlijnen ministerie
School dicht
Alleen noodopvang volgens nieuwe opgave
School 50% open
Volgens richtlijnen ministerie
School dicht
Alleen noodopvang volgens nieuwe opgave
2e Pinksterdag

02 juni

Studiedag

05 mei
6-7-8 mei
11-12-14-15 mei
13 mei
18-19 mei
20 mei
25-26-28-29 mei
27 mei

Lieve ouders/verzorgers,

We mogen weer naar school!
Waarschijnlijk heeft u net als wij vol spanning zitten wachten op wat de
nieuwe maatregelen van het ministerie zouden zijn. Het goede nieuws
is: we mogen weer naar school!

FLITS!

Activiteit

04 mei

Jenaplanschool Antonius Abt

Datum

Vanaf het moment dat we dit gehoord hebben, zijn wij (MT,
bouwcoördinatoren en medezeggenschapsraad) druk bezig geweest om
te kijken hoe we dan weer naar school kunnen.
Vanaf




11 mei tot en met 29 mei gaan we:
Twee hele dagen;
Tot 15.15 uur
Met de gehele stamgroep naar school.

De stamgroep wordt begeleid door de eigen stamgroepleider en een
stamgroepleider uit dezelfde bouw. Dit doen we om ervoor te zorgen
dat:
 Er zo min mogelijk bewegingen zijn op een dag;
 We de kinderen zo goed mogelijk onderwijs kunnen geven in
hun eigen vertrouwde stamgroep;
 Duidelijke structuur is voor elke week.
Aan het einde van deze Flits staat opgenomen op welke dagen welke
stamgroep naar school gaat. Op voorhand wil ik u al mededelen dat:
 Het niet mogelijk is gebleken om ervoor te zorgen broertjes
en zusjes op de zelfde dag naar school gaan.

15

We snappen dat dit voor u lastig kan zijn, maar we hebben uitgebreid alle mogelijkheden
onderzocht. Ik wil u dan ook vragen om niet te mailen of te bellen met verzoeken of de dagen
van uw kind geruild kunnen, want het kan gewoonweg niet georganiseerd worden zodat het
voor iedereen past. Ik ga ervan uit dat u hiervoor begrip heeft. Om alles in perspectief te zien
vermeld ik graag dat bovenstaand rooster in het gunstigste geval slechts voor 10 schooldagen
van toepassing zou kunnen zijn. Op 13 mei horen we immers of er eventueel nieuwe stappen
zouden kunnen worden gezet.
Omdat de kinderen twee dagen tot 15.15 uur les hebben is voor alle kinderen de woensdag
een vrije dag!
Tijdens de thuisdagen is er vanaf 11 mei geen sprake meer van afstandsonderwijs. De
kinderen krijgen dus geen online instructies van de stamgroepleider. De kinderen moeten op de
thuisdagen wél huiswerk of verwerkingsopdrachten thuis maken. Als een stamgroepleider niet
in staat is om op school te werken, maar niet ziek is, dan zorgt de stamgroepleider wel voor
afstandsonderwijs.
Dit vraagt natuurlijk heel wat aan organisatie.
Het is daarom heel belangrijk dat u deze brief nauwkeurig leest. Hierna staan de nieuwe
algemene regels en afspraken die vanaf 11 mei van toepassing zijn.
Inrichting van de lokalen
 Kinderen hoeven onderling geen 1½ meter afstand te houden dus ook niet in de
stamgroep;
 Kinderen en stamgroepleider houden wel 1½ meter afstand van elkaar;
 Bij een hulpronde in de midden-, en bovenbouw zorgen we voor 1½ meter afstand door
kinderen naar de stamgroepleider te laten komen;
 Er is een vaste plek op gepaste afstand waar het kind kan gaan zitten voor hulp.
Kinderen naar school brengen
Onderbouw
 U mag uw kind tussen 08.20 en 08.30 naar school brengen;
 U mag uw kind tot 1,5 meter voor de deur brengen (zie onderstaand);
 U mag niet op de speelplaats of in de school komen;
 Om 08.30 gaan de schooldeuren op slot en kan er niemand meer binnen komen.
Locatie Slot
De kinderen worden gebracht naar de
voordeur op het Oberonplein. Daar staat een
stamgroepleider uit de bouw op de kinderen
te wachten. Deze verwijst de kinderen naar
de eigen stamgroep. Daar heet de eigen
stamgroepleider de kinderen welkom.

Locatie Park
De kinderen worden gebracht naar de deur
bij hoofdingang van FC Engelen. Daar staat
Merel of Sahine op de kinderen te wachten.
Deze begeleidt de kinderen naar de eigen
stamgroep. Daar heet de eigen
stamgroepleider de kinderen welkom.

Middenbouw en bovenbouw
 Bij voorkeur komen de kinderen zonder hun ouders naar school;
 Als dat echt niet anders kan mag u uw kind tussen 08.20 en 08.30 naar school
brengen;
 U mag uw kind tot aan de poort van de speelplaats of de deur van de personeelsingang
brengen (zie onderstaand);
 U mag zelf niet op de speelplaats of in de school komen;
 Om 08.30 gaan de schooldeuren op slot en kan er niemand meer binnen komen.

Locatie Slot
De kinderen gaan via hun eigen deur naar
binnen en lopen direct naar hun stamgroep.
Daar heet de eigen stamgroepleider de
kinderen welkom.

Locatie Park
De kinderen gaan via de personeelsingang
(bij John) naar binnen en lopen direct naar
hun stamgroep.
Daar heet de eigen stamgroepleider de
kinderen welkom.

Kinderen van school halen
Onderbouw
 U mag uw kind om 15.15 van school komen halen;
 U mag uw kind opwachten voor de deur. Houdt daarbij minstens 3 meter afstand van de
deur (zie onderstaand);
 U mag niet op de speelplaats of in de school komen;
Locatie Slot
De kinderen worden opgehaald op het
Oberonplein. De stamgroepleider brengt de
kinderen naar buiten.

Locatie Park
De kinderen worden opgehaald bij de
hoofdingang bij FC Engelen. Merel of Sahine
brengt de kinderen naar buiten.

Middenbouw, bovenbouw en Bloemenhof
 Bij voorkeur lopen de kinderen zelf naar huis;
 Als dat echt niet anders kan mag u uw kind om 15.15 uur komen ophalen;
 U mag uw kind opwachten voor de poort van de speelplaats brengen of
personeelsingang. Houd daarbij minstens 3 meter afstand van de deur/poort;
 U mag zelf niet op de speelplaats of in de school komen;
Locatie Slot
De kinderen gaan via hun eigen deur naar
buiten en lopen direct naar huis of hun ouder.

Locatie Park
De kinderen gaan via de personeelsingang
(bij John) naar buiten en lopen direct naar
huis of hun ouder.

Kom niet met meer dan één ouder per gezin en kijk of u meerdere kinderen uit verschillende
gezinnen kan meenemen. Houd met het halen en brengen 1½ meter afstand van elkaar. Ook
wordt u verzocht om na het brengen van de kinderen direct te vertrekken. Zo voorkomen we
dat er veel ouders op één plek zijn. Verder vragen we u om te proberen de kinderen zoveel
mogelijk door dezelfde personen naar school te laten brengen om besmetting tegen te gaan.
Laat uw kind op tijd naar school komen, niet te vroeg of te laat.
Wellicht ten overvloede: “De school is alléén toegankelijk voor kinderen en
medewerkers.”
Bloemenhof
Voor de kinderen van Bloemenhof gelden afzonderlijke schooltijden en dagen. Zij gaan zoals ze
nu al doen naar school op maandag, woensdag en vrijdag van 08.45 tot 14.15 uur.
Mijn kind moet naar de BSO
 Uw kind mag naar de BSO op de dagen dat hij/zij een lesdag heeft;
 Neem contact op met de BSO als u opvang wilt regelen;
 Voor ouders uit cruciale beroepen geldt een afwijkende regeling. Vragen hierover kunt u
stellen aan uw BSO.
Veiligheid van de kinderen
 Het team neemt zoveel mogelijk 1½ meter afstand tot de kinderen en elkaar;
 Alle geldende maatregelen en richtlijnen zoals beschreven door het RIVM volgen wij;
 Er is een centrale aanvoer van extra handdoekjes en zeep;
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Er wordt extra schoongemaakt;
De conciërge controleert 2 keer per dag of alles aangevuld is;
De groepsleiders maken elke dag de tafeltjes school met desinfecterende oppervlakte
spray;
De kinderen komen binnen en hangen de jas en tas op aan hun eigen stoel;
Voor het fruit eten, voor de lunch, na het buitenspelen en nadat ze naar de WC zijn
geweest laten we de kinderen de handen wassen;
We hebben geprobeerd om desinfecterende handgel in alle groepen te voorzien, maar
momenteel is er niets te koop, omdat alles wordt opgeëist door de zorg of het ministerie.
Mogelijk lukt het ons om vanaf 17 mei handgel te bemachtigen. Als u wilt dat uw kind
gebruik maakt van handgel, dan moet u dit aan hem/haar meegeven;
Wij zouden het fijn vinden als kinderen hun eigen etui van huis mee zouden mogen
meenemen. Op deze manier hoeven er zo min mogelijk materialen te worden gedeeld;
Er mogen geen andere volwassenen, behalve de teamleden of RT-ers de school
inkomen;
Onderbouwkinderen moeten kleding/jassen en tassen aan of mee hebben die ze
makkelijk zelf kunnen openmaken en dichtmaken;
Bekers en bakjes tijdens het eten moeten de kinderen zelf open kunnen maken;
Bij de lunch en fruithap mogen geen handelingen door de groepsleider moeten worden
verricht (zoals appels schillen).
We mogen geen gymlessen geven in de gymzaal;
De gymlessen vervallen in deze periode;
De kinderen krijgen wel extra tijd om buiten te spelen.

Pauzes
 Tijdens de pauze gaan de kinderen onder begeleiding van de stamgroepleider naar
buiten;
 Er is maar één stamgroep met één stamgroepleider buiten;
Niveau bepalen
 De stamgroepleiders bekijken op welk niveau alle kinderen weer terugkomen. Hiervoor
nemen we rustig de tijd. We bekijken wat voor elke groep/kind nodig is;
 We nemen dit schooljaar (volgens de richtlijnen) geen CITO toetsen af. Dit verplaatsen
we naar september/oktober;
 De sociaal emotionele ontwikkeling volgen we nauwkeurig door onze eigen observaties
en met ZIEN.
Ziekte
 Kinderen mogen niet op school komen als zij verkoudheidsklachten hebben, ook niet bij
milde klachten;
 Kinderen mogen niet naar school komen als één van de gezinsleden
verkoudheidsklachten heeft en koorts heeft;
 Kinderen mogen wel op school komen met hooikoortsklachten. Laat dit dan duidelijk
weten aan de stamgroepleiding dan kunnen wij dat aan de andere kinderen vertellen, dit
voorkomt onrust;
 Hebben wij het vermoeden dat een kind ziek is, dan bellen wij ouders op en moet het
kind direct worden opgehaald;

Afmelden van uw kind kan op de gebruikelijke manier;
Extra ondersteuning en/of begeleiding
In elke school zijn er kinderen/gezinnen die extra ondersteuning of begeleiding nodig hebben.
De intern begeleiders en stamgroepleiders overleggen samen welke extra ondersteuning of
begeleiding er nodig is en wat we momenteel kunnen aanbieden binnen de geldende richtlijnen.
Als we aanpassingen doen voor uw kind wordt u daarvan op de hoogte gebracht.

Jarig
Kinderen zijn jarig geweest in de periode dat we niet naar school zijn geweest of zijn misschien
wel binnenkort jarig. Wij vieren dit wel in de groep, maar er mogen uitsluitend voorverpakte
traktaties worden uitgedeeld.
Revue groep 8
De revue van groep 8, zoals we die gewend zijn, mag niet doorgaan. De bovenbouwstamgroepleiders zijn druk bezig om een mooi en haalbaar afscheid te organiseren voor groep
8. U wordt hierover op de hoogte gehouden via de stamgroepleiders;
Schoolkamp
De schoolkampen van de middenbouw en onderbouw mogen niet doorgaan. De groepsleiders
denken na over een bijzondere activiteit in de laatste schoolweek als dat dan al kan/mag. U
wordt hierover te zijner tijd op de hoogte gehouden via de Flits.
Noodopvang alleen voor ouders uit cruciale beroepsgroepen
De kinderen van ouders uit cruciale beroepen worden opgevangen op de dagen dat (één van
de) ouders aan het werk is én er geen andere oplossing mogelijk is. Ze sluiten dan aan bij de
stamgroep van hun cluster die op die dag onderwijs heeft. Op woensdag als er geen
stamgroepen op school zijn bieden wij noodopvang, zoals er die in de afgelopen 6 weken was.
 Alle ouders krijgen hierover wederom een aparte mail;
 U dient opnieuw aan te geven op welke dagen er gebruik moet worden gemaakt van
de noodopvang;
 Noodopvang is opvang en geen onderwijs;
 Er is ook noodopvang op woensdag mogelijk.
Tot 11 mei wordt er nog afstandsonderwijs gegeven volgens reeds bekend rooster.
Alle regels hebben we met zorg opgesteld met gebruikmaking van de richtlijnen van het RIVM,
ministerie en de PO-raad. Natuurlijk is het maatwerk en gaan wij vanaf 11 mei merken wat we
nog moeten aanscherpen. Wij gaan ervan uit dat ook alle ouders de regels van het RIVM goed
in acht nemen, ook in de buitenschoolse situatie. Zo houden we elkaar gezond.
Bovenstaande regels en afspraken kunnen ingrijpend zijn voor uw kind, ook als u denkt dat dat
niet zo is. Daarom vragen wij alle ouders om bovenstaande afspraken die gelden voor de
kinderen goed met uw kind door te nemen.

Wij hebben er heel veel zin in
om de kinderen weer te zien
én
Wij hebben er het volste vertrouwen
dat we dit samen kunnen!

Prinsenhof
Zilverhof
Koningshof
Kasteelpark
Paleispark

Bloemenhof

Groep
Theetuin
Rozentuin
Drakentoren

Kasteeltoren
Watertoren
Uitkijktoren
Diamantzaal
Zilverzaal
Prinsenzaal

Koningszaal
Kroonzaal

Dinsdag
1. Sahine
2. Merel
Maandag
1. Aniek
2. Sanne
Dinsdag
1. Judith
2. Aniek
Maandag
1. Liza
2. Nanja
Dinsdag
1. Linda
2. Liza
Maandag
1. Gemmy
2. Anne

Locatie Park
Donderdag
1. Sahine
2. Merel
Donderdag
1. Aniek
2. Sanne
Vrijdag
1. Sanne
2. Aniek
Donderdag
1. Liza
2. Linda
Vrijdag
1. Linda
2. Liza
Woensdag
1. Marjon
2. Gemmy

Locatie Slot
Dag / bezetting
Maandag
1. Sofie
2. Carolyn
Dinsdag
1. Carolyn
2. Sofie
Maandag
1. Wilma
2. Mariska
Dinsdag
1. Mariska
2. Anneke
Maandag
1. Emerentia
2. Monique
Dinsdag
1. Monique
2. Emerentia
Maandag
1. Regina
2. Emilie
Dinsdag
1. Emilie
2. Regina
Week 1: Dinsdag
Week 2: Maandag
1. Ingrid
2. Marcella
Dinsdag
1. Marjan
2. Sebastian
Maandag
1. Sebastian
2. Marjan

Dag/bezetting
Donderdag
1. Sofie
2. Daisy
Vrijdag
1. Daisy
2. Sofie
Donderdag
1. Wilma
2. Mariska
Vrijdag
1. Mariska
2. Wilma
Donderdag
1. Marjolein
2. Anne
Vrijdag
1. Anne
2. Marjolein
Donderdag
1. Regina
2. Emilie
Vrijdag
1. Emilie
2. Regina
Week 1: Vrijdag
Week 2: Donderdag
1. Marcella
2. Ingrid
Vrijdag
1. Marjan
2. Sebastian
Donderdag
1. Sebastian
2. Marjan

Vrijdag
1. Marjon
2. Gemmy

