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Afgelopen dinsdag heeft u ongetwijfeld het nieuws gevolgd, net als wij!
Vanaf maandag 11 mei 2020 gaan we weer open voor onze leerlingen.
HOERA, heerlijk weer aan de slag met datgene wat ons hart raakt!
Maar ook wel zorgen; hoe dan? Hoe veilig is het? Kunnen we het met elkaar redden?
De afgelopen dagen hebben we hard gewerkt aan een plan voor na de meivakantie. Het team, de MR
en het bestuur hebben hier ook over meegedacht, hiervoor dank!
Als leidraad hebben we het protocol vanuit de PO-raad genomen welke woensdag aan het einde van
de middag gepubliceerd werd.
Vanaf maandag 11 mei zullen we met halve klassen, 2 dagen naar school gaan.
De ene helft van de groep gaat op maandag en donderdag naar school: 08.30-14.00 uur.
De andere helft van de groep gaat op dinsdag en vrijdag naar school: 08.30-14.00 uur.
De verdeling van de klassen ontvangt u later vanmiddag via Parro. De verdeling van de groepen is
gemaakt op basis van de gezinnen, zodat de kinderen van 1 gezin op dezelfde dagen naar school
kunnen. U kunt zich vast voorstellen dat het heel wat moeite heeft gekost om alle kinderen per gezin
en evenwichtig op aantal te verdelen. Om deze reden zullen we dus niet meer gaan schuiven.
We hebben bewust gekozen voor een continurooster. Zo hebben we tussen de middag geen andere
volwassenen binnen onze school, en maar 1x een verplaatsing van en naar school.
Alle kinderen moeten dus eten/drinken meenemen voor de ochtend- EN de lunchpauze.
We kunnen ons voorstellen dat het voor sommige kinderen van de kleutergroepen een erg lange dag
zal zijn. Wilt u uw kleuter graag alleen de ochtend naar school laten gaan? Dat kan! Spreek dan met
de leerkracht van uw kind af, dat u uw kind om 12.00 uur komt halen.
Binnen onze school zijn er dus geen andere volwassenen dan het eigen onderwijspersoneel welkom!
We zijn we aan de slag gegaan met hygiëne maatregelen. Zo staan er vanaf maandag 11 mei
meerdere hygiënezuilen (desinfectie op alcoholbasis) in school bij de ingangen. Er zijn
desinfecterende doekjes in alle klassen. Alle zeeppompen worden goed gevuld en bijgehouden en er
is desinfecterende gel in de klassen. Naar behoefte zal er door de leerkrachten gewerkt worden met
plastic handschoenen.
In de bijlage vindt u een poster van de Rijksoverheid. Dit
zijn voorzorgsmaatregelen waaraan iedereen zich moet
houden!
U ziet hier ook staan dat onderwijspersoneel dat tot de
risicogroep behoort, thuis moet blijven. Dit betekent dat
er in 2 groepen vervanging zal zijn. De ouders van de
desbetreffende groepen zullen hiervan op de hoogte
worden gesteld.

Logistiek:
- De inlooptijd is tussen 08.15-08.30 uur.
- De ouders van groep 3 t/m 8 nemen afscheid voor het hek. Ook met ophalen weer tot de
hekken. Spreek met uw kind een herkenbare plek af.
- We vragen u dringend om met één persoon uw kind te komen brengen/ophalen om de
hoeveelheid volwassenen om de school te beperken.
- De groepen 1/2 gaan via hun eigen buitenklasdeur naar binnen/buiten. Een aantal meter
voor deze deur is een plek om afscheid te nemen/uw kind weer op te halen. De ouders van
de groepen 1/2 mogen dus tot deze plek wel op het plein komen. De leerkracht wacht uw
kind op.
- De kinderen van groep 3a (Sandra/Lisanne), 4a (Yvonne/Marja) en 5a (Marieke/Akkelien)
komen via de hoofdingang (aan de zijde van het hek Coop) binnen en ook weer naar buiten.
- De kinderen van groep 4b (Marloes/Corrie), 8a (Leon), 7/8 (Mira) en 7a (Liane) komen via de
nooduitgang naar binnen/buiten. Dit is de deur aan het voetpad van de Jade (aan de zijkant
naast de speelzaal).
- De kinderen van groep 3b (Rianne), 5b (Erica/Fiona) en 6a (Christa/Jelmer/Greetje) komen
via de ingang bij de zandbak naar binnen/buiten.
- Ook bij het uit gaan van de school zullen de leerkrachten de kinderen “druppelsgewijs” naar
buiten laten gaan.
- Zie bijlage voor plattegrond!
Aan het werk:
- De kinderen die een schooldag hebben, nemen het schoolwerk dat ze thuis hebben, mee
naar school. Al het werk komt ook weer mee naar huis. Dit omdat de kinderen de volgende
dag dus thuis weer aan het werk moeten. Ook het device waarop ze thuis werken indien
mogelijk graag mee naar school nemen. Dit geldt alleen voor de groepen 6, 7 en 8.
- Op school zal er vooral aandacht zijn voor de instructies en uitleg van de kernvakken. Thuis
zal hiervan de verwerking en opdrachten die de kinderen zelfstandig kunnen doen. Immers
als de leerkracht voor de klas staat, is hij/zij niet bereikbaar voor vragen en hulp.
- Natuurlijk is er op de schooldagen ook juist heel veel aandacht voor de sociaal-emotionele
kant van de kinderen. Aandacht voor alle verhalen en ervaringen van de afgelopen weken.
- Op de woensdag zijn er geen kinderen op school. Deze ochtend gebruikt het team om alle
voorbereidingen te treffen. De bovenbouw zal tijdens deze ochtend een Zoom moment
houden met de hele klas. Dit hoort u verder van de eigen leerkracht. Natuurlijk is de
leerkracht op deze dag ook gewoon bereikbaar via Parro/mail.
- De online leeromgeving is in de meivakantie gewoon beschikbaar. Kinderen kunnen, als ze
willen, met alle extra, leuke activiteiten aan de slag. De leerkrachten zijn niet beschikbaar. Zij
hebben de vakantie echt hard nodig en verdiend!
- Verjaardagen: de verjaardagen van kinderen zullen na de meivakantie in de klassen gevierd
worden met een klein feestje. Het kind mag niet trakteren en ook niet de klassen rond. Dit
vanwege de hygiëne voorschriften.
- Vooral voor de jonge kinderen is het heel fijn als ze bekers/bakjes, schoenen mee en aan
hebben waar ze zich mee kunnen redden. Er is dan zo min mogelijk hulp nodig van de
leerkracht.
Noodopvang:
- De afgelopen periode is er noodopvang geweest voor de kinderen van ouders in een vitaal
beroep. Deze opvang is steeds bij Partou geweest. Er is daar ondersteuning geweest van
leerkrachten.
- Na de meivakantie zal de noodopvang op de Toermalijn zijn. Deze kinderen worden dan
onder schooltijd opgevangen in hun eigen klas.
- Maakte uw kind de afgelopen periode gebruik van de noodopvang bij Partou? En is dit
noodzakelijk voor uitoefening van het beroep, naast de 2 schooldagen, geef dit dan zsm aan
mij door: mbeek@toermalijn.net. Wel graag met uitleg over vitaal beroep en/of bericht van
de werkgever.

Na deze intensieve en heftige weken, breekt er na de meivakantie weer een hele nieuwe periode
aan. En voor hoe lang? We weten het niet.
We denken dat we op een goede manier kunnen starten. Maar we zullen gaande weg ook vast tegen
punten aanlopen. We moeten het gaan zien. We gaan weer ons uiterste best doen om het onderwijs
op een goede manier in te vullen. Daar hebben we uw hulp en ondersteuning vanuit thuis ook weer
hard bij nodig. Samen kunnen wij dit!
We wensen iedereen een heerlijke, rustige vakantie!
Met vriendelijke groet,
namens het team van de Toermalijn,
Manon Beek

