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Informatie over de schooltijden en bijzonderheden met ingang van 8 juni
In deze infotoer kunt u lezen hoe wij de komende weken tot de zomervakantie onderwijs gaan
geven.
Besluit schooltijden:
Met de schoolbesturen van de Zeewoldense scholen en de BSO’s is afgelopen dagen veel overleg
geweest. Doelstelling was om samen op te gaan. Dat is met bijna alle scholen gelukt.
Wij willen zoveel als mogelijk de tijden van afgelopen weken handhaven. Dat houdt in dat wij tot de
zomervakantie doorgaan met het continurooster volgens de volgende tijden:
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag:
8.30-14.00 uur
woensdag:
8.30-12.00 uur
Let op: omdat we weer naar een volledig weekrooster gaan, is er een aanpassing voor de 4-jarigen.
Omdat zij nog niet leerplichtig zijn, komen zij 1 middag minder naar school. De 4-jarigen zijn dus op
de donderdagmiddag vrij (net zoals voor de Coronacrisis). Om 12.00 ophalen bij de klassendeur
(buiten).
De belangrijkste redenen voor het handhaven van het continurooster zijn:
- Zo min mogelijk wisselingen en verkeer
- Zo min mogelijk externen binnen de school
- Zo min mogelijk mixen van groepen
- Zo veel als mogelijk is, zorgen voor de veiligheid van het team
Binnen de school zijn het managementteam en de directie akkoord gegaan en heeft de
medezeggenschapsraad hiermee unaniem ingestemd.
Resultaat van dit besluit:
Alle groepen zullen per 8 juni volledig starten. Dat is goed nieuws en een hele prestatie. Niet het
gehele team zal namelijk aanwezig zijn of mogen starten of de oude werkzaamheden mogen
oppakken. En, zoals in de vorige info stond, moeten we het landelijk gezien nog steeds met een
lerarentekort doen.
Vooral omdat leerkrachten bereid zijn om meer te gaan werken, hebben wij het voor elkaar gekregen
dat alle groepen gaan starten (uiteraard onder voorbehoud van ontwikkelingen en calamiteiten). Met
veel dank aan ieder die heeft meegedacht en meegewerkt.
Kinderopvangregeling tot de zomervakantie
Zowel gemeente, kinderopvang- als onderwijsorganisaties vinden de veiligheid van de kinderen, de
ouders en de medewerkers zo belangrijk dat zij de samenwerking gezocht hebben. Zij bieden een
continurooster aan tot de zomervakantie op bijna alle scholen in Zeewolde. We voorkomen zo te
veel contactsituaties van volwassenen rondom en in onze scholen. Dankzij de medewerking van de
kinderopvang, de gemeente en het onderwijs kunnen we de ouders, die normaal ook al van
kinderopvang gebruik maken op de gebruikelijke dagen de kosten voor de extra tijd tussen 14.00

en 15.15 uur besparen. Tot de zomer nemen we als gemeente, kinderopvang- en
onderwijsorganisaties de kosten voor dit uur voor onze rekening. Dit is een prachtig voorbeeld van
samenwerking tussen alle partners in de gemeente Zeewolde.
Let op, na de zomervakantie zal, indien de scholen voor continurooster blijven kiezen, deze regeling
niet meer kunnen plaatsvinden en zullen eventuele kosten aan de ouders doorberekend moeten
worden. Van uw eigen BSO ontvangt u binnenkort verdere informatie.
Partou zal contact opnemen met de desbetreffende ouders over compensatie van de kosten TSO
(overblijf). Er is immers de komende weken geen overblijf.
Waar moet u de komende tijd rekening mee houden?
De meeste afspraken die de afgelopen weken golden, blijven van kracht. U kunt denken aan het
volgende:
- Looproutes blijven dezelfde. Uw kind gebruikt dezelfde ingang als afgelopen weken.
- Als uw kind tot 14.00 uur naar school gaat, neemt hij/zij een lunch mee.
- De hygiënemaatregelen blijven dezelfde.
- Bij klachten, blijf thuis! Dat geldt ook voor leerkrachten.
- Ouders van de groepen 3 t/m 8 blijven op de afgesproken plekken buiten het plein. Ouders
van de groepen 1/2 op de plekken afgesproken met de leerkracht(en).
LET OP! Met ingang van 8 juni zullen alle kinderen weer naar school gaan en mogelijk ook het
dubbele aantal ouders. Wij willen u vragen om met ons mee te denken. Bijvoorbeeld graag
uw kind(eren) in uw eentje brengen en misschien is het zelfs mogelijk om uw kind niet te
begeleiden naar school (midden- bovenbouw). Zoekt u een plek op rond de school waar u
afstand kunt houden tot andere volwassenen? Als we met z’n allen meedenken moet dit
toch lukken?!
Feestelijke start op maandag 8 juni 2020
REMINDER:
De nieuwe start op maandag 8 juni willen we beginnen met een feestje. Vieren dat we weer met de
klassen compleet zijn. De kinderen zijn al flink aan het oefenen met het Toermalijn lied en de
openingsdans.
We zullen deze ochtend de dans gezamenlijk opvoeren onder leiding van Samantha/UDX. Elke groep
heeft hiervoor een eigen vak op het schoolplein. Daarna zullen we samen het lied zingen. U kunt de
dans en het lied alvast vinden op de online leeromgeving.
Inloggen via: www.toermalijn.net
Om 08.30 uur starten we eerst in de eigen klas, om 09.00 uur
zullen we buiten “feestelijk openen”.
Helaas mogen hierbij geen ouders aanwezig zijn, dit vanwege
de 1,5 m regel. Daarom zullen we de start gaan filmen en
misschien zelfs live via Facebook gaan. We zorgen er dus voor
dat u op een manier thuis kunt meegenieten.
LET OP: als u uw kind niet herkenbaar op het filmpje (social
media) wil hebben, zorg er dan voor dat uw zoon/dochter ’s
ochtends met een pet naar school komt. Wij zorgen er dan
voor dat uw kind niet herkenbaar in beeld komt!

Met vriendelijke groet,
namens het team van de Toermalijn,
Manon Beek

