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Nieuw-Amsterdam, 13 augustus 2020
Beste ouders/verzorgers,
Hierbij ontvangt u het schoolprogramma dat vanaf maandag 17 augustus gaat starten. Hierbij het
verzoek om deze informatie goed door te lezen.
We hebben binnen de richtlijnen een zo passend mogelijke oplossing voor onze school gemaakt. Het
belangrijkste uitgangspunt hierbij is dat we ons houden aan de richtlijnen vanuit de Rijksoverheid/ het
RIVM. Daarnaast hanteren we het Protocol volledig openen basisonderwijs.
We vertrouwen erop dat we deze regels samen goed naleven om zo elkaar en anderen te
beschermen. Alvast bedankt voor uw medewerking.
Hygiëne maatregelen en organisatorische maatregelen in de groep


Wij hanteren als school de richtlijnen vanuit het RIVM.

 Alle kinderen moeten bij binnenkomst hun handen wassen.
 De kinderen werken zoveel mogelijk aan hun eigen tafeltje en met hun eigen spullen. Voor hun jas
en tas kunnen de kinderen gewoon weer gebruik maken van de kapstokken.
 Wij reinigen elke schooldag de tafels, stoelen, Chromebooks en indien nodig andere voorwerpen.
 De kinderen blijven voornamelijk in hun lokaal en mogen alleen naar het toilet indien dit echt
noodzakelijk is. Ook hierbij moeten de kinderen hun handen uitgebreid reinigen.
 Er wordt door het schoonmaakbedrijf nog steeds intensiever schoongemaakt de komende periode.
 We houden als leerkracht altijd 1,5 meter afstand tot de kinderen.
Wat te doen bij ziekteverschijnselen
De RIVM benadrukt dat zieke kinderen niet naar school mogen. Kinderen die 24 uur geen klachten of
symptomen meer hebben, mogen naar school. Leerlingen moeten ook thuisblijven als een gezinslid
koorts heeft. Wanneer uw kind op school ziek wordt, bellen wij u om uw kind op te halen.


De kinderen van groep 1 en 2 mogen wel naar school wanneer zij neusverkouden zijn of een
loopneus hebben. Bij alle andere klachten gerelateerd aan COVID-19 gelden dezelfde regels zoals
omschreven in het protocol van het RIVM (zie de extra bijlage).



U kunt naar school bellen wanneer uw kind afwezig is wegens ziekte of andere redenen.



Als team houden wij ons ook aan de richtlijnen van het RIVM. Wanneer een leerkracht vanwege
ziekteverschijnselen thuis moet blijven, berichten wij u zo snel mogelijk. Indien er geen
vervanging voor de leerkracht beschikbaar is, hebben de kinderen geen school. Dat betekent dat
zij thuis blijven. Hierover wordt u op de hoogte gehouden.



Indien uw kind gezond is en het gezin verder ook, dan rekenen wij erop dat uw kind gewoon op
school komt. Ongeoorloofd verlof dienen wij te melden bij de leerplicht. Voor vragen hierover kunt
u contact opnemen met de directie.
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Gymlessen en andere activiteiten
De kinderen mogen gewoon weer gymmen in de sportzaal. Bij alle activiteiten buiten het
schoolgebouw houden we ons aan de geldende richtlijnen.
Daarnaast mogen de kinderen weer gewoon hun verjaardag vieren in de klas. De afspraken hierover
(trakteren) kunt u afstemmen met de leerkracht.
Voorschool
Aanvangstijden en naar binnen gaan:

Voorschool groep 1 en groep 2:

De kinderen kunnen om 08:30 uur tot aan het hek (Jagerslaan) gebracht worden. De leidsters zullen
de kinderen buiten ontvangen.
Eindtijden en naar buiten gaan:

Voorschool groep 1:

De kinderen kunnen op dinsdag om 12:00 uur gehaald worden en op donderdag en vrijdag
om 11:40 uur

Voorschool groep 2:

De kinderen kunnen op maandag om 12:00 uur gehaald worden en op donderdag en vrijdag
om 11:40 uur
Denkt u bij het brengen en halen aan de 1,5 meter afstand!
BSO
De groepen zullen net zoals de groepen op school weer volledig gevuld zijn. Ook op de BSO wordt
gewerkt volgens de RIVM maatregelen. Ouders kunnen bellen naar de BSO, waarna de collega’s
ervoor zorgen dat de kinderen naar het hek lopen.
Basisschool
De start- en eindtijden blijven hetzelfde zoals ze nu ook gehanteerd worden.
Aanvangstijden en naar binnen gaan:
Groepen 5 t/m 8
De kinderen van groep 5 t/m 8 mogen vanaf 08.15 uur binnen komen. Hiervoor gebruiken de groepen
4/5, 5 en 6 de hoofdingang en de groepen 7 en 8 de noodingang.
Richtlijn is dat de groepen 4/5, 5 en 7 om 8.15 uur binnenkomen en de groepen 6 en 8 om 8.25 uur
binnenkomen.
Verzoek aan de leerlingen om niet al te vroeg van huis te gaan. Dit om een geleidelijke verspreiding
van binnenkomst te realiseren. Er kan niet gespeeld worden op het plein.
Bij binnenkomst gaan de kinderen hun handen wassen.
Groepen 1 t/m 4
De kinderen van groep 1 t/m 4 moeten om 08.35 uur aanwezig zijn. De groepen 3 en 4 op het plein
(links bij het sportveld), de groepen 1 en 2 op het kleuterplein. De leerkrachten wachten de kinderen
buiten op het plein op en gaan – als de groep compleet is – naar binnen. Volgorde: groep 4a, groep
3a en dan groep 3b. Zij nemen de uitgang die het dichtst bij het sportveld is. Volgorde kleuterplein:
groep 1/2A, groep 1/2B en als laatste groep 1/2C.
Wilt u rekening houden met de anderen? Dit doet u door afscheid te nemen van uw kind (bij het hek)
en dan weer door te lopen. De zogenaamde “Kiss and Walk”.
We hebben gezien dat dit heel goed lukt en hebben er alle vertrouwen in dat het de komende periode
ook gaat lukken.
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Eindtijden:
Groepen 1 t/m 4:
De kinderen van groep 1 t/m 4 gaan om 14.20 uur naar huis. Groep 1 en 2 via de uitgang van het
kleuterplein en groep 3 en 4 via de uitgang aan de linkerzijde dichtst bij het sportveld.
Volgorde: groep 1/2a, groep 1/2b en dan groep 1/2c.
Volgorde: groep 3a, groep 3b en dan groep 4a.
De kinderen worden onder begeleiding van de leerkrachten naar buiten gebracht.
Op woensdag gaan de groep 1 en 2 kinderen om 12.05 uur naar huis en op donderdag en vrijdag om
11.45 uur en dan ook in de aangegeven volgorde. De kinderen worden onder begeleiding van de
leerkrachten naar buiten gebracht.
De kinderen van groep 3 en 4 zijn op vrijdag om 11.45 uur vrij.
Op woensdag zijn de kinderen van groep 3 en 4 om 12 10 uur vrij.
Volgorde naar buiten gaan: groep 3a, groep 3b en dan groep 4A. De kinderen worden onder
begeleiding van de leerkrachten naar buiten gebracht.
Groepen 4/5 t/m 8:
De groepen 4/5 t/m 8 gaan vanaf 14.25 uur gefaseerd naar buiten.
De groepen 4/5, 5 en 6 komen door de hoofdingang naar buiten. Eerst groep 4/5, dan groep 5 en dan
de groepen 6.
De groepen 7 en 8 gaan via de nooduitgang naar buiten. Eerst de groepen 7 en dan de groepen 8.
Op woensdag gaan deze kinderen op dezelfde manier vanaf 12.10 uur naar buiten in de aangegeven
volgorde.
Eten en drinken voor de pauzes
Geef de kinderen (met name de kleuters) drinkbekers mee die gemakkelijk door het kind zelf kunnen
worden geopend zodat de leerkracht dat niet hoeft te doen.
Kleding kleuters
Zorg ervoor dat de kinderen gemakkelijke kleding dragen i.v.m. toiletbezoek. Denkt u bijvoorbeeld ook
aan schoenen met klittenband.
Pleinwacht
Tijdens de ochtendpauze regelen de leerkrachten onderling wie er pleinwacht heeft. Tijdens de
lunchpauze gaan de leerkrachten mee naar buiten. Dit regelen we onderling. We vragen de leerlingen
om dan ook afstand te bewaren naar de leerkracht van 1,5 meter.
Toegang tot het schoolgebouw (voor, tijdens en na schooltijd)
Ouders mogen het plein en het schoolgebouw NIET BETREDEN!!! We hopen dat u daar uw
medewerking aan verleent en ook buiten het hek de voorgestelde afstand van 1,5 meter zult
bewaren. Wilt u even iets met de leerkracht kortsluiten dan kan dit door middel van een mailtje of
telefoontje na schooltijd. Ook zou u uw kind even een briefje mee kunnen geven als er bijvoorbeeld
een wensje moet worden gemaakt.
Echter, op afspraak kunt u wel weer binnen de school komen. Er worden de komende periode nog
geen bijeenkomsten voor grotere groepen georganiseerd. Oudergesprekken of andere afspraken zijn
wel mogelijk. Wij zijn verplicht om dan triage toe te passen en uw aanwezigheid te registreren.
Namens
Team obs De Bascule / Zus & Zo
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