Winsum, 5 februari 2021
Betreft: school gaat op 8 februari weer open

Geachte ouders/verzorgers,
Inleiding:
In navolging op eerdere berichten (deze staan ook op de website en in Parro) in deze bijzondere tijd, een
update vanuit school.
Zoals eerder onder voorbehoud al aangekondigd, gaan de scholen op 8 februari weer open. Zoals u
eerder al hebt kunnen lezen, is de margedag is geschrapt. De opening gaan we veilig en binnen de
landelijke regels uitvoeren.
We gaan open met een aantal “oude” regels. Ook zijn er een aantal nieuwe geformuleerd. We doen ons
best deze regels zo goed mogelijk toe te passen.
Dat we u vandaag pas kunnen informeren heeft te maken met het feit dat de protocollen pas in de loop
van donderdagmiddag op de scholen kwamen.
Lestijden, pauzes, halen en brengen:
We verwachten alle kinderen weer op school en op de gangbare lestijden 8.25 – 14.15 uur.
Let op: om groepsvorming in en buiten school tegen te gaan zijn er een paar uitzonderingen op de
eindtijden.
Groep Geel: eindtijd 14.10 uur. Groep Blauw: eindtijd 14.15 uur. Groep Groen: 14.20 uur.
Groep 7 en 8: 14.15 uur Groep 6-8: 14.20 uur.
Halen en brengen en in- en uitgang voor uw kind:
Groepen 1-2 door de eigen ingang via kleuterplein. Groen recht voor school, Geel aan de rechterkant bij
het bruggetje en Blauw via het hek bij de zandbak.
Bij het brengen staan leerkrachten buiten te wachten en zij zullen uw kind door de juiste ingang, na
ontsmetting van de handen, naar binnen laten gaan. U wordt verzocht alleen te komen en afstand te
houden t.o.v. andere ouders en de schoolomgeving weer snel te verlaten. De kinderen komen naar
buiten via dezelfde ingang.
Bij het halen het nadrukkelijke verzoek om afstand te bewaren. Ga niet in nauwe doorgangen staan en
maak ruimte voor kinderen die de schoolomgeving verlaten.
Groep 3-4
ingang grote plein bij groep 3
Groep 5 en 6
grote plein ingang bij vergaderlokaal
Groep 7
zij-ingang “Overkant”
Groep 6/8 en 8
vooringang “Overkant”
De kinderen uit deze groepen ontsmetten hun handen in de klas.
We gaan ervan uit dat kinderen van de oudere groepen zelf naar school komen en zelfstandig naar huis
gaan. Daar waar kinderen worden gebracht het dringende verzoek om kinderen “af te leveren” en snel
weer te vertrekken. Houd afstand als u uw kind weer ophaalt en vertrek onmiddellijk.
Doordat wij 5 ingangen hebben zijn de begintijden gelijk voor ieder kind. De praktijk wijst uit dat de

instroom gespreid is. Voor de eindtijden is dat grotendeels ook zo. Maar voor de bovenbouw en kleuters
achten wij een kleine aanpassing op zijn plaats.
Pauzes:
De pauzes zijn net als voorheen. Wij hebben altijd al gescheiden pauzes, waardoor kinderen voldoende
veilige ruimte hebben. Een uitzondering is de pauze van de bovenbouw. Groep 6-8 heeft niet gelijk pauze
met 7 en 8.
Plein en gesprekken:
Vanwege de veiligheid zijn ouders/verzorgers bij het halen en brengen nog steeds niet welkom op het
plein en in de school. Dat geldt niet voor overblijfouders, begeleiders van de BSO en stagiaires.
Bij individuele gesprekken op afspraak, mogen ouders (mits zij geen klachten hebben) in school. Daarbij
wordt de anderhalve meter maatregel in acht gehouden en zijn ouders verplicht een mondkapje te dragen
en bij de ingang van de school hun handen te ontsmetten.
Kinderen naar school:
Laat uw kind(eren) zoveel mogelijk thuis nog even naar de wc gaan. En laat ze, voordat ze vertrekken
naar school, de handen wassen. Doe dat ook bij thuiskomst.
Kinderen in school:
We streven er naar kinderen vanaf groep 5 in vaste tafelgroepen te plaatsen. Op deze wijze hebben we
in beeld welke kinderen dicht bij elkaar zitten. Mede daarom wordt het creatieve circuit geschrapt. Voor
kinderen die af en toe in een ander lokaal of andere ruimte werken, werken we aan een veilig oplossing.
Het is een mogelijkheid dat leerkrachten mond- neusmaskers gaan dragen. Ook het nadrukkelijke advies
aan de ouders van de groep 7, 6-8 en 8 hun kind een mond- neusmasker te laten dragen. Het is vaak
druk in de gang en afstand houden is lastig. Het masker kan af als de kinderen op hun vaste plaats zitten.
Gymnastiek en Plusklas:
De gemeente Het Hogeland heeft aangegeven
dat de zalen dicht blijven. Dat past in het beleid
van veiligheid. Echter in het landelijk protocol
staat dat gymnastiek wel mag. Voorlopig gaan
wij er van uit dat er niet gegymd wordt. De
kleuters spelen buiten of in het speellokaal. De
andere groepen gaan, als het weer het toelaat,
onder leiding van Annemiek buiten bewegen.
De plusklas van L&E blijft voorlopig dicht.
Hygiëne:
De basisregels blijven gelden: geen handen geven, niezen in de elleboog en handen wassen. Daar
blijven we actief aandacht voor houden. De anderhalve meter regel is voor kinderen minder van belang.
Als leerkrachten proberen we zoveel mogelijk afstand te houden op anderhalve meter. Dit is in een aantal
situaties overigens best lastig en kunnen we niet altijd waarmaken. Fysiek contact proberen we zo veel
als mogelijk te beperken. En uiteraard zullen we goed blijven ventileren.
Daarnaast besteden we ook aandacht aan
✓ Afstand van kinderen van verschillende groepen en looproutes van de groepen in de gangen.
✓ De schoonmaak blijft intensief.

Daarnaast mogen kinderen geen
voedsel met elkaar delen. Trakteren
mag, maar alleen fabrieksmatig
verpakte of niet eetbare traktaties. De
kinderen gaan niet met hun
verjaardagskaart de klassen rond om
meesters en juffen te trakteren.
Besmetting:
Mocht er bij u een besmetting binnen
het gezin zijn, laat het ons dan direct via de mail of per telefoon weten. Door open en transparant
hierover te communiceren, kunnen we gezamenlijk zorgen dat we de invloed van het virus zo klein
mogelijk houden. Deze aanpak, waarin ook de GGD werd ingelicht, heeft tot nu toe op onze school
goed gewerkt.
Wij blijven daarin de instructies van de GGD volgen:
➢ Alle categorie 1- en 2-contacten gaan in quarantaine. Dit geldt ook voor alle kinderen die
hieronder vallen, ongeacht de leeftijd. Dat betekent dat als een kind positief wordt getest, de hele
klas in thuisquarantaine gaat. Wanneer een school heeft georganiseerd dat
kinderen alleen contact hebben met een deel van de klas door vaste groepen te vormen,
kan in overleg met de GGD bekeken worden of een deel van de leerlingen beschouwd kan
worden als overige contacten (categorie 3), waarvoor geldt testen op dag 5 na het laatste
contact en geen quarantaine.
➢ Leerlingen en onderwijspersoneel kunnen zich (net als iedereen) zo snel mogelijk en op
dag 5 na het laatste contact met een besmet persoon laten testen in GGD-teststraat of nog
5 dagen langer in quarantaine. Hierbij zijn de GGD-instructies leidend.
Het kan dus zijn dat een groepje of een hele groep van de ene op de andere dag in quarantaine
moet. Daarom willen we regelen dat kinderen vanaf groep 4 hun boeken en schriften (taal,
rekenen en spelling) mee naar huis en de volgende dag weer mee naar school nemen.
Als een groep thuis moet blijven dan hebben ze alle spullen al thuis en kan het online lesgeven
snel worden opgepakt. In de groepen wordt nog gekeken hoe dit het meest handig opgepakt kan
worden.
Wanneer mag uw kind wel of niet naar school:
We passen de richtlijnen toe: https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19#index_Ziekte--Besmettelijkheid.
Kinderen mogen naar school met
• verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn)
• als ze af en toe hoesten
• astma of hooikoorts zonder koorts of benauwdheid.
Kinderen moeten thuisblijven als:
• het kind naast verkoudheidsklachten ook koorts heeft en/of benauwd is
• als het getest gaat worden en in afwachting is van het testresultaat
• het kind een contact is van een patiënt met een bevestigde COVID-19 infectie
• het kind bij iemand in huis woont, die naast milde COVID-gerelateerde klachten ook koorts heeft
en benauwd is. Iedereen in het gezin blijft dan thuis totdat die persoon een negatieve testuitslag
heeft
• het kind een huisgenoot is van iemand met een positieve coronatest. Het kind blijft thuis

gedurende de quarantaineperiode. Als het kind geen klachten ontwikkelt tijdens de periode mat
het weer naar school
Zie ook: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemenecoronaregels/thuisquarantaine/quarantaine-gezinnen-met-kinderen

Als kinderen zich ziek voelen en/of naast verkoudheidsklachten ook koorts hebben dan wordt
geadviseerd om het kind te laten testen. Tot de uitslag van de test er is, blijft een kind thuis. Zie ook:
https://lci.rivm.nl/langdurig-neusverkouden-kinderen

Meer informatie vindt u in het landelijk protocol. Deze kunt u o.a. vinden op de homepage van onze
school. En op:
https://www.lesopafstand.nl/lesopafstand/richtlijnen/protocollen-en-checklists/#protocol-basisonderwijs-versie-3-februari

Tot zover deze informatie. Mocht u vragen hebben, laat het ons weten.
We hopen op een goede start met elkaar en dat we met zijn allen gezond zullen blijven. Zodra er
veranderingen zijn zullen we dat laten weten via Parro. Ook op de site en Tiggeltjes zullen we aandacht
besteden aan de gevolgen van de coronamaatregelingen.

Met vriendelijke groet,
mede namens het team en medezeggenschapsraad,

Jaap Rosema

