Brief voor de kinderen van groep 5 t/m 8 van de Bron
Beste kinderen van de bovenbouw,
We gaan vanaf maandag 11 mei weer voor een aantal dagen naar school. We vinden het
fijn om jullie weer te zien. Jullie weten dat er afspraken zijn gemaakt om het ‘naar school
gaan’ zo veilig als mogelijk te doen. Dat heeft natuurlijk allemaal te maken met het Corona
virus.
Veel bekende afspraken (ziet de plaatjes) zie je aan het einde van de brief en we hangen ze
natuurlijk ook op school en in het leslokaal zodat we het goed onthouden.
Nieuwe afspraken over ‘het naar school komen, ‘de (middag) pauze’ en ‘het naar huis gaan’
vanaf maandag 11 mei staan hieronder.
Lees ze – samen met je ouders/verzorgers - goed door en natuurlijk legt de juf of meester ze
in de klas ook nog uit. Het is even wennen, maar het komt goed.
Op school komen
Als het jouw dag is om naar school te gaan, dan kom je tussen 08.20 en 08.30 op school.
Meester Martijn staat bij het hek en heet je van harte welkom. Hij zegt via welke ingang jij
meteen naar binnen mag. We gaan dus niet naar het plein om daar te wachten tot de bel
gaat. Op elke ‘deur van een ingang’ zie je een letter zodat je je niet kan vergissen.
A = Hoofdingang (waar de meesters en juffen ook door naar binnen gaan) – groep 5a, 7b
B = Ingang op het plein (van het halletje met de gele klapdeuren) – groep 6b & 6a/7a
C = Ingang op het plein (rode klapdeuren: naast het overblijflokaal) – groep 5b en 8
Als je binnen komt, loop je meteen via de kortste weg (op de trap altijd rechtshouden) naar
je lokaal en daar was je je handen met de zeep bij de wastafel. Misschien moet je even
wachten, doen dat dan op afstand van elkaar. Na het ‘handen wassen’ ga je meteen op je
plek zitten en kun je even gaan lezen. Als alle kinderen zitten en alle handen zijn gewassen,
gaat de les beginnen.

Kleine pauze
We zijn elke dag met ongeveer 80 kinderen op school. Omdat we al twee verschillende
pauze tijden hadden, betekent dit dat we elke pauze ‘maar’ met 40 kinderen (op dat hele
grote plein) spelen. De ‘pauze tijden’ blijven dus hetzelfde. We verdelen ons goed over het
plein en gaan weer genieten van de pauze zoals we dat altijd doen.
We wisselen vlot en snel. De 2e groep die pauze heeft, gaat pas naar buiten als de 1e groep
weer binnen is. Het ‘binnen komen’ na de pauze (of naar het plein gaan) doe je ook via de
dezelfde deur al waar je ’s morgens naar binnen of buiten kwam. Anders gezegd: je gebruikt
de hele dag door dezelfde in of uitgang. We helpen elkaar herinneren! (Alleen bij het naar
huis gaan, gaat het iets anders: dat lees je verder op.)
Middag pauze (eten en drinken)
Tussen de middag (12.00 – 12.30 uur) eet je met je eigen juf of meester. In een groep is dat
niet zo en dan komt een andere juf/meester met jullie eten.
We eten ongeveer 15 minuten en gaan ook nog 15 minuten buiten spelen. Daarvoor
gebruiken we de indeling van de groepen net zoals dat geldt voor de ochtend pauze.
We wisselen vlot en snel. De 2e groep die pauze heeft (na het eten) gaat pas naar buiten als
de 1e groep weer binnen is en gaat juist eten.
Heeft jouw groep dus ochtendpauze om 10.15 uur dan is de middag pauze van 12.00 – 12.15
op het plein en ga je daarna eten in de klas. Heeft jouw groep ochtend pauze om 10.30 uur
dan eet je van 12.00 – 12.15 uur in de klas en ga je daarna spelen op het plein.
Naar huis gaan
Om 14.30 uur gaan we naar huis. Ook dat gaat via drie verschillende uitgangen. Groep 5a en
5 b gaan naar buiten via uitgang A. De kinderen van groep 6 t/m 8 kom via de trap naar
beneden (rechts aanhouden) en gaan per groep (om de beurt naar buiten). Hoe dat werkt
hoor je van je juf of meester. Hij/zij spreekt dat steeds af met de andere juffen en meesters.
Looproutes
Je hebt dus een ‘eigen’ in en uitgang. Je las hier al over. Binnen de school lopen we niet
onnodig rond. Als je bijv. naar de wc of naar buiten gaat, houd je wat afstand van alle andere
kinderen en in elk geval 1,5 meter van de meester of juf. De meester of juf zal daar natuurlijk
zelf ook op letten.
De route naar de wc is dan altijd de kortste weg naar de wc’s die jouw groep altijd gebruikt.
Loop zoveel mogelijk rechts als je vanuit de klas naar de wc of naar buiten gaat (heen) en
ook zoveel mogelijk rechts als je van de wc of van buiten weer naar klas gaat (terug).
Ook op de trap houd je altijd rechts aan. Zo bots je niet tegen elkaar op. Meest belangrijk is
om vooral te onthouden dat je wat afstand houdt van andere kinderen en 1,5 meter van de
meester of juf.

Juf/meester
De juffen en meesters willen graag dat jij weer veilig en met plezier naar school gaat. Dat kan
als we ons allemaal aan de afspraken houden en soms even geduld hebben. De juf of
meester heeft in de klas op zijn/haar bureau op soort ‘scherm’ staan zodat je bij de juf of
meester aan het bureau kan komen voor bijv. uitleg. De juf of meester ‘richt’ zelf het lokaal
zo in, dat het ‘prettig’ werken is. Het kan dus zij dat je tafel iets anders staat dan je gewend
was.
Handen wassen
Voor de veiligheid wassen we onze hand goed en vaak. De school heeft daarvoor van allerlei
dingen gekocht. Van desinfecterende handgel tot schuimende zeep. Op verschillende
momenten wassen we onze handen en steeds op aanwijzing van de meester of juf.
Soms is het handiger omdat te doen met handgel (gewoon bij je tafel) en soms kan dat bij de
wastafel. Samen met je meester of juf spreek je af wat het meest handig en goed is.
We wassen onze handen thuis voordat je naar school gaat ’s en op school:
binnenkomst
voor en na het buitenspelen (pauze)
voor en na fruit eten
voor en na de lunch
Na hoesten en niezen
ü Als je thuis komt, was je je handen natuurlijk ook.
ü
ü
ü
ü
ü

Tot slot.. (deze plaatjes hangen we ook op in school)

we maken en wat van!

Vergeet niet om je schriften/werkboeken steeds mee te nemen naar school of naar huis in
overleg met de meester of juf zodat het schoolwerk gemaakt kan worden.

