
Nunspeet, 05-06-2020

Betreft: 2e informatiebrief ‘volledige opening van de school’

Geachte ouders/verzorgers,
Beste collega’s,

Aanvullend op de ouderbrief van afgelopen woensdag, ontvangt u hierbij meer informatie inzake de
volledige opening van de school Het team wordt hiermee ook verder geïnformeerd - en daarna ook
aanvullend - aangezien elke maatregel uiteraard vraagt om de nodige organisatie en interne afstemming.
Nog even (samenvattend) het belangrijkste op een rijtje:

Vanuit het kabinetsbesluit zijn met ingang van 8 juni 2020 de volgende regels van toepassing op de
scholen in het basisonderwijs:

· Alle kinderen in het basisonderwijs, gaan vanaf 8 juni weer naar school;
· Er wordt geen noodopvang meer aangeboden op school. Alleen naschoolse nood opvang voor

kinderen die nu al aansluitend naar de BSO gaan; (zie ook brief van woensdag)
· De leerlingen hoeven geen 1,5 meter afstand van elkaar te houden;
· Het personeel in de school houdt wel 1,5 meter afstand van elkaar en houdt zoveel mogelijk 1,5 meter

afstand van de leerlingen;
· Leerlingen en personeelsleden met (de bekende) klachten blijven thuis;
· Ouders kom niet op school en op het schoolplein;
· De school zorgt er voor dat de leerlingen vaak hun handen wassen;
· Na school gaat iedereen direct naar huis of naar de BSO.

Vanuit de overheid is er een protocol opgesteld waaraan we ons als school moeten houden.  We mogen
binnen de kaders van deze handreiking als school hier een invulling aan geven. Hieronder wil ik u
informeren over hoe wij dat gaan doen.

De pedagogische omgang met de kinderen is en blijft van heel groot belang. Alle leerlingen zitten
volgende week weer voor het eerst met elkaar in de groep. Dat zal best eerst wennen zijn. Ook voor de
leerkrachten. We willen de leerlingen de ruimte geven om te kunnen delen wat ze hebben meegemaakt.
We hopen met elkaar een veilige situatie te creëren, zodat een ieder zich op zijn of haar gemak voelt.
Want alleen van daaruit komt een kind tot leren!

We hebben - zoals u weet - gekozen voor het continurooster waarbij de kinderen samen met hun
leerkracht tussen de middag eten en daarna onder toezicht (via een rooster buiten spelen).
Hieronder ziet u het rooster met de schooltijden nog eens in een schema samengevat.

Dag Groep tijd
maandag 1 en 2 8.30 uur -12.00 uur

3 t/m 8 8.30 uur -14.30 uur
dinsdag 1 t/m 8 8.30 uur -14.30 uur
woensdag 1 t/m 8 8.30 uur -12.15 uur
donderdag 1 t/m 8 8.30 uur – 14.30 uur
vrijdag 1 t/m 4 8.30 uur – 12.00 uur
Vrijdag 5 t/m 8 8.30 uur – 14.30 uur



Gezondheid:
Kinderen en leerkrachten die ziek of verkouden zijn blijven thuis. Dit volgens de bekende richtlijnen.
Ook als er binnen het gezin personen zijn die koorts hebben, blijven de kinderen thuis.

Hygiëne:
- In iedere groep/op school zijn doekjes/papieren tissues en zeeppompjes.
- Kinderen moeten hun handen wassen voor ze van huis gaan.
- Kinderen wassen bij binnenkomst in de klas hun handen met de handgel of zeep en water.
- De kinderen wassen/reinigen hun handen voor het eten.
- Kinderen wassen hun handen na het buiten spelen.
- Kinderen wassen hun handen na toiletbezoek.

Schoonmaak:
- Contactpunten zoals oppervlakte van tafels, handgrepen, leuningen, deurklinken, toilettenbrillen,

Chromebooks en pc-toetsenborden worden aan het eind van de dag schoongemaakt.
- Al het meubilair wordt aan het eind van de dag  met desinfecterende spray afgenomen.

Bij binnenkomst wast ieder kind zijn handen met de handgel of met water en zeep in de wasbak.
- Toiletten worden tweemaal per dag schoongemaakt door het schoonmaakbedrijf.

Chromebooks
Wilt u deze (indien u er een of meerdere leende van school) weer op school bezorgen, heel graag op 8
juni en anders zo spoedig als mogelijk.

Onderbouw
Het kan niet anders dan dat u het Chromebook op de onderbouw (veilig) aan de collega’s die ’s morgens
bij het hek staan, overhandigd. Liefst in een tasje, zodat het makkelijk aan te pakken is.

Bovenbouw
Het moet vast lukken om het Chromebook goed verpakt in de schooltas van uw kind (groep 5 t/m 8) mee
te geven zodat ze ook weer op de bovenbouw terecht komen.

Er is een registratie van de Chromebooks die zijn meegegaan, maar we vertrouwen er op dat ze
simpelweg weer snel op school zijn. We hebben ze immers weer nodig voor het geven van het onderwijs.
Wel vraag ik u om even te mailen naar martijnvanderweerd@cnsnunspeet.nl (kort berichtje) dat u het
Chromebook (vergeet de lader niet!) hebt meegegeven.

Halen en brengen:
We willen voorkomen dat er massale haal- en brengmomenten van leerlingen ontstaan, waardoor er
veel ouders moeten wachten bij het hek of op het plein. Zeker nu alle kinderen naar school gaan en dat
geldt vooral voor de onderbouw.

Voor de bovenbouw geldt dat er eigenlijk weinig verandert. De kinderen komen (doorgaans) al alleen
naar school en daarmee van nature al gefaseerd tussen 08.15 en 08.30 uur, waarbij ze al via een eigen
ingang binnen komen, zelf naar de klas lopen om daar hun handen te wassen en plaats nemen op hun
plek in de groep. Dat verloopt allemaal prima. Met het gebruik van de brandtrap (in overleg met de
brandweer) zijn er maar liefst 4 ingangen.

Zoals aangekondigd in de brief van woensdag jl. gaan we op de onderbouw vanaf volgende week werken
met eenrichtingsverkeer, een ‘kiss and ride’ zone en gefaseerd brengen en halen.

Als we allemaal hier aan meewerken en de afstand bewaren en even kunnen wachten tot het ‘kiss and
ride’ moment voor ons persoonlijk aanbreekt, dan gaat dit werken.  Natuurlijk met inachtneming van de
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veiligheid. Het ‘ride’ is dus meer een ‘afscheid en vertrek moment’ van de ouder en duurt enkele
seconden. Het hoeft niet, u kunt – zeker als uw kind wat ouder is (groep 3/4) ook verder op in de straat
afscheid nemen en uw kind ‘in het zicht’ over de stoep naar het hek laten lopen. Zo is er nog meer
spreiding.

Hoe gaan we dat doen? Hoe zien we dit voor ons?

Het brengen (onderbouw: groep 1-4).
In de eerste plaats vragen we u  om - als dat mogelijk is - zoveel als mogelijk lopend of per fiets te komen.
Hoe minder auto’s hoe veiliger.  De kinderen komen dus gefaseerd tussen 08.15 en 08.30 uur aan bij
school (Een ouder met de schoolgaande kinderen op de onderbouw).

08.15- 08.20  kinderen met de achternaam op A tot en met F. (geel)
08.20- 08.25  kinderen met de achternaam op G tot en met L. (blauw)
08.25- 08.30  kinderen met de achternaam  op M tot en met S. (rood)
08.30              kinderen met de achternaam op T tot met Z. (groen)

U komt aan bij school vanaf de Bernhardstraat en brengt uw kind tot voor de school (zie Kiss en Vertrek
zone : schema/plaatje). Deze zone wordt aangegeven met de bekende 4 pionnen.
Met inachtneming van de afstand van 1,5 meter binnen de zone (en ten opzichte van de medewerkers
van school die uw kind opwachten, kunt u dus uw kind gedag zeggen, even knuffelen of uitzwaaien en
vervolgens uw weg vervolgen via de Oranjelaan.

Hoe zal dat gaan?
We letten op onze snelheid (auto’s stapvoets!). De medewerkers van school staan in het zicht en u sluit
op veilige afstand en geordend aan in een ‘lint’ aan de rechterkant van de weg komend vanaf de
Bernhardstraat.  Zo ontstaat er een ‘vrolijke optocht’ die voor de school langs trekt en waarbij ouders en
kind afscheid nemen in de ‘kiss en vertrek zone.’  U hoeft dus zelf niet van de fiets, of uit de auto en sluit
allemaal aan (zie ook het schema tekening).

Dit alles zal vanzelfsprekend even testen en ervaren zijn, maar dat moet lukken, vooral als we beseffen
dat het ook gaat om de veiligheid van u als ouders. Kinderen hoeven immers - zo blijkt uit het onderzoek
- geen 1,5 meter afstand van elkaar te houden.

In een tekening hieronder ziet u de plannen nog eens schematisch (de school in het noorden)
Voor alle helderheid: het eenrichtingsverkeer geldt ook voor ‘lopend of fietsend’ komen. We komen
allemaal vanaf de Bernhardstraat. Dat vraagt mogelijk om een extra inspanning als u net aan de andere
kant van de straat woont. We vragen u begrip, omdat de halen en brengen met zoveel kinderen en
ouders goed geregeld moeten worden. U sluit dus aan in de rij…

UIT
Richting Oranjelaan

Vanaf Bernhardstraat

Ingang school – schoolmedewerkers

          ‘Kiss en vertrek’ zone..

huizenrij

IN

Optocht/rij ouders/kinderen



Het uitgaan van de school (halen)
Hiervoor zijn de kleuren van belang. Het is handig als de kinderen na enkele dagen weten welke kleur ze
hebben. “Wie op basis van achternaam (en daarmee de kinderen van elk gezin) iets eerder op school is
(de inloop), gaat ook iets eerder uit, waardoor de totale schooltijd per kind (vrijwel) gelijk is.
U begrijpt: dit vraagt om uw medewerking (u moet er staan) maar ook om geduld hebben (want ook de
onderwijsassistenten moeten de kinderen dus verzamelen vanuit zeven groepen en naar de uitgang
geleiden waar u ze kunt ophalen. De onderwijsassistenten verzamelen alle ‘ kinderen van de gele groep’
en brengen ze naar het hek, daarna verzamelen ze alle ‘kinderen van de blauwe groep’, enz. enz.  Een
puzzel, maar op maandagmorgen en vrijdagmorgen gaan natuurlijk niet alle kinderen uit (alleen de
kleuters en/of groep 3 en 4 (vrijdag), waardoor er al weer wat meer natuurlijk spreiding is. We houden
het zo simpel mogelijk (gewoon dezelfde indeling) waarmee er dus vanwege de verschillende lestijden er
meteen een extra spreiding is.

Bij het ophalen van de kinderen gaan we ook uit van hetzelfde eenrichtingsverkeer. De kinderen weten
immers waar u ’s morgens (stond) links van de school (vanuit de school gezien) en rechts op tekening.
Ze lopen u tegemoet, waarna u samen via de Oranjestraat uw weg naar huis kan vervolgen. Hieronder de
regeling: die vast snel in uw en ons systeem zit:

Maandagmorgen en vrijdagmorgen:  groep 1 & 2 en vrijdagmorgen gr. 3 & 4)
Rond 11.50  kinderen met de achternaam op A tot en met F (geel) komen naar het hek.
Rond 11.55 kinderen met de achternaam op G tot en met L (blauw) komen naar het hek
Rond 12.00 kinderen met de achternaam  op M tot en met S (rood) komen naar het hek
Rond 12.05  kinderen met de achternaam op T tot met Z. (groen) komen naar het hek

Woensdag: groep 1 t/m 4
Rond 12.00  kinderen met de achternaam op A tot en met F (geel) komen naar het hek.
Rond 12.05 kinderen met de achternaam op G tot en met L (blauw) komen naar het hek
Rond 12.10 kinderen met de achternaam  op M tot en met S (rood) komen naar het hek
Rond 12.15  kinderen met de achternaam op T tot met Z. (groen) komen naar het hek

Dinsdag en Donderdag: groep 1 t/m 4
Rond 14.20  kinderen met de achternaam op A tot en met F (geel) komen naar het hek.
Rond 14.25 kinderen met de achternaam op G tot en met L (blauw) komen naar het hek
Rond 14.30 kinderen met de achternaam  op M tot en met S (rood) komen naar het hek
Rond 14.35  kinderen met de achternaam op T tot met Z. (groen) komen naar het hek

Maandag: groep 3 en 4
Rond 14.20  kinderen met de achternaam op A tot en met F (geel) komen naar het hek.
Rond 14.25 kinderen met de achternaam op G tot en met L (blauw) komen naar het hek
Rond 14.30 kinderen met de achternaam  op M tot en met S (rood) komen naar het hek
Rond 14.35  kinderen met de achternaam op T tot met Z. (groen) komen naar het hek

Dat is even wennen en in het ritme komen voor ouders, kinderen en leerkrachten maar dat gaat ons
lukken voor uw en onze veiligheid.

Natuurlijk zijn er ook kinderen die door de voorschoolse opvang of een gastouder worden gebracht op
een bepaalde tijd. Zij komen dan gewoon op school voor 08.30 uur. Het is denkbaar dat zij  vanwege de
het feit dat ze naar meerdere locaties/scholen kinderen moeten brengen, niet mee kunnen draaien met
de haal en breng regeling. Voor het uitgaan van kinderen die om 12 uur naar de BSO gaan (of
naschoolse opvang tot 15.15 uur) hebben, geldt uiteraard ook dat zij op school zijn tot de BSO hen haalt.



Overige aandachtspunten:
Zoals uw weet mogen ouders niet op het plein. Mochten er toch dringende boodschappen zijn dan
vragen we u te bellen, te mailen of een briefje mee te geven aan uw kind.

Trakteren
Er mag weer getrakteerd worden. De kinderen mogen alleen in hun eigen klas trakteren, maar mogen
dus niet in andere groepen trakteren. Traktaties alleen in verpakte vorm (chips, ijsje etc. ) (Dus geen
verwerkte groente of kaasstukjes en dergelijke). Let op: trakteren kan helaas niet met terugwerkende
kracht over de afgelopen periode van maart t/m mei. Dat laatste is niet onaardig bedoeld en is een CNS
besluit om helderheid te geven. Natuurlijk begrijp ik dat het niet zo leuk is, dat je niet hebt kunnen
trakteren. Als het goed is, is de jarige wel door de leerkracht in het zonnetje gezet. In de klas zingen mag
weer dus, nog eens goed zingen voor alle jarigen kan zeker wel! En… laten we afspreken dat de school
verderop in het jaar de kinderen op een ijsje trakteert.. van alle jarigen!!

Bewegingsonderwijs
Het bewegingsonderwijs wordt voorzichtig - maar aangepast  - opgepakt en dan vooralsnog op het plein.
Bij regen/slecht weer lijkt het er op dat de gymzalen beschikbaar zijn (bovenbouw) en met het zwembad
is nog overleg. Voor groep 3/4 is het vanwege het continurooster erg lastig (te krap qua tijd) om met de
bus te gaan. Dit vraagt ook weer om oplossingen en afstemming tussen de leerkrachten.
Kort samengevat: het bewegen is vooral spel,  is vooral buiten en de leerkrachten stemmen af!

Spreekuren/contactmomenten
Hierover communiceerden we al (visiestuk in het bronnieuws).  Oudercontact is belangrijk en kan altijd
via Parro, digitaal en/of telefonisch. We mogen echter geen ouders in de school ontvangen, ook niet
buiten schooltijd. We mogen bijvoorbeeld (als het weer goed is) wel gesprekken buiten op het
schoolplein (tafel en stoel en 1,5 meter) plaatsvinden. We stemmen als team volgende week af hoe we
de gesprekken het beste vorm kunnen geven, zowel het moment (voor of rondom het rapport) en in
relatie tot de zorg per leerling.

Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben en spreek de wens en verwachting uit dat het ons
samen lukken zal.  Misschien weer even wennen en het zal (dan kan niet anders) niet vlekkeloos
verlopen.. maar we gaan er voor.

Heeft u nog vragen, laat mij (ons) dat dan weten…

Tot slot een persoonlijke noo(d/t)….
Sinds afgelopen dinsdag ben ik vanuit huis aan het werk.  De reden is niet zo prettig. Tijdens een
sprinttraining scheurde ik mijn achillespees. Voor school betekent dit dat ik gewoon onverminderd
bereikbaar ben (want niet ziek) en 100 % werk, maar dat ik niet kan autorijden en daarmee weinig op
school zal zijn. Gelukkig hebben we als team intussen ervaring met digitaal overleg. Mijn fysieke
afwezigheid is natuurlijk niet zo handig – juist in deze tijd – en vraagt weer iets extra’s van het team.  Ook
dat kunnen we samen.  Dan weet u hier in elk geval van af. Verder verandert er dus niets in mijn
bereikbaarheid en hoop ik (8 weken herstel) weer snel op de been te zijn. Met de zomervakantie daarbij
gaat dat lukken..

Met vriendelijke groet,

Martijn van der Weerd,

Directeur De Bron


