
Betreft: Update ‘weer naar school’ vanaf 11 mei

Nunspeet, 08-05-2020

Geachte ouders/verzorgers,

Volgende week maandag 11 mei begint de school weer. Dit met een aantal aanpassingen waarover al
het nodige is gecommuniceerd.

In deze update schrijven we iets over de kinderbrieven en de ‘ins en outs’ rondom de noodopvang
(08.30 – 14.30/14.45) en naschoolse noodopvang (14.30/14.45 – 15.15 uur).

Kinderbrieven
Als bijlagen bij deze brief vindt u een kinderbrief voor groep 1 t/m 4 en een kinderbrief voor de
kinderen van groep 5 t/m 8. Deze brieven zijn vooral bedoeld om de (via u) informatie te geven over
volgende week. U kunt de inhoud gebruiken om de kinderen op uw manier voor te bereiden.

U leest bovendien hoe e.e.a. praktisch is geregeld op de beide locaties van de school.  Zowel het
onderbouw als bovenbouw team komt maandagmorgen voor schooltijd samen om de laaste zaken
rondom de ‘heropening van de school’ door te spreken en daarna gaan we aan de slag!

Noodopvang en naschoolse noodopvang.
Er zijn kinderen opgegeven voor noodopvang (vitale beroepen) en kinderen voor naschoolse opvang
of een combinatie daarvan.

Dit was nog een hele inventarisatie, waarbij de aanmeldingen tot en met gisteravond doorliepen.
Intussen is alles verwerkt in ‘dag overzichten’ en is er contact geweest met de kinderopvang.

Hieronder staat hoe dit alles praktisch geregeld is, waarbij we eerst ingaan op de communicatie vanuit
de kinderopvang. Omdat dit best complex is en daarmee mogelijk verwarrend, beschrijf ik het hier zo
duidelijk als mogelijk, zodat u kunt nagaan of uw aanmelding klopt met de verwachting/regeling en u
de BSO goed hebt geïnformeerd over het ophaalmoment.

Zoals eerder gecommuniceerd heeft de kinderopvang aangegeven dat zij uitgaan van de schooltijden
van voor de coronacrisis. Dat betekent dat zij op dinsdag en donderdag de kinderen ophalen om 15.15
uur en dat de school de kinderen die door u als ouders zijn aangemeld voor de naschoolse
noodopvang dus opvangen tussen 14.30 en 15.15 uur.

Op maandag en vrijdag hanteert de kinderopvang twee ophaal momenten en wel om 12.00 uur en
15.15 uur.  De kleuters die bijv. op maandag zijn aangemeld voor noodopvang (en dus geen lesdag
hebben als A of B groep) en gewoonlijk ook al naar de BSO gaan, kunnen als u dat heeft afgesproken
dus worden opgehaald door de BSO om 12.00 uur.  De kleuters en de kinderen van de andere groepen
die hun op maandag en vrijdag hun wel hun lesdag hebben (als A of B groep en dus niet als
noodopvang) en die aanvullend gebruik maken van de naschoolse noodvang worden dus gewoon om
15.15 uur gehaald door de BSO medewerkers. Op de vrijdagmiddag geldt het bovenstaande ook voor
groep 3 en 4.



Mocht u de (nood)opvang regeling anders hebben geïnterpreteerd dan vraag ik u hier nog even naar
te kijken. Dit geldt slechts voor een enkele ouders/verzorger.  Er zijn bijvoorbeeld ouders die de
noodopvang op school tot 15.30 uur of 14.30 uur hebben aangevraagd voor een kleuter die
gewoonlijk om 12.00 uur naar huis gaat en dus die dag ook geen les heeft tot 14.30 uur. Goed
beschouwd zou de BSO de noodopvang dan om 12.00 uur ‘moeten’ overnemen. Het kan dus zij dat
hier wat verwarring over is, maar daarom het onderstaande ter geruststelling.

Omdat er nu voor een aantal kinderen noodopvang geregeld is en ook de naschoolse opvang per dag
geregeld is, gaat dit alles uiteraard goed komen. Mocht u zich vergist hebben en er een plotselinge en
in de problemen komen dan vangen wij uiteraard uw zoon/dochter op. Er gaat natuurlijk geen kind
naar huis zonder dat deze wordt opgehaald door de BSO of uw als ouder/verzorgers. We proberen
elkaar zo goed als mogelijk te helpen.  Mocht u daarom twijfels hebben over uw aanmelding
(verreweg de meeste kloppen helemaal ) dan hoor ik dat graag.

Het is immers voor ons allemaal even schakelen..

Hoe werkt de noodopvang en naschoolse noodopvang nu praktisch?

Noodopvang (dus kinderen met ouders in vitale beroepen)
De noodopvang (08.30 – 14.30) vindt altijd plaats op de locatie van de onderbouw. Dus ook leerlingen
van groep 5 t/m 8 die gebruik maken van de noodopvang - op een dag dat zij niet hun reguliere lesdag
hebben (A of B groep) - komen om 08.30 uur naar onderbouw. Daar worden ze opgevangen. Daar
gaan de kinderen van groep 3 t/m 8 in een aparte ruimte het werk maken zoals opgegeven door de
leerkracht aan dat de klasgenootjes van hun (A of B groep) die dan thuis zijn ook maken. Het toezicht
vindt plaats door meester Klaas, juf Henrieke, Juf Ruth en/of Juf Arina.

Het is heel belangrijk dat zij de werkschriften e.d. meenemen om het door de leerkracht opgegeven
thuiswerk te kunnen maken.

De kleuters die naar de noodopvang komen, draaien die dag gewoon mee met de andere A of B groep.
We doen dit vanuit praktisch oogpunt en omdat het slechts om enkele kinderen gaat.

Naschoolse nood opvang (als opvulling ophalen door BSO)
De kinderen van groep 5 t/m 8 die aanvullend op hun lesdag (A of B groep) tussen 14.30 en 15.15 uur
naschoolse noodopvang nodig hebben, blijven natuurlijk op de dependance. Als het mooi weer is,
spelen zij tot 15.15 uur buiten onder toezicht van een leerkracht en gaan ze om 15.15 uur naar het
hek zodat de BSO de kinderen kan ophalen. Dit zijn in verhouding maar weinig of soms zelfs geen
kinderen.

De kinderen van groep 1 t/m 4 + de kinderen van groep 5 t/m 8 die vanwege de noodopvang (vitale
beroepen) al op de onderbouw waren en aanvullend noodopvang nodig hebben, gaan ook tussen
14.30 en 15.15 buiten spelen als het mooi weer is. Natuurlijk ook onder toezicht van leerkrachten.
Dit is echter een veel grotere groep. Ook zij lopen naar het hek rond 15.15 uur waarna de BSO kan
ophalen.

Al met al weer een heel verhaal.. Heeft u nog vragen, mailt u mij dan gerust.  Ik probeer hier dan
uiterlijk morgen op terug te komen.

We gaan er voor en gaan alles samen zo goed als mogelijk (veilig) organiseren.

Met vriendelijke groet,

Martijn van der Weerd, directeur De Bron


