Nunspeet, 27-08-2020
Betreft: update weer na school (2020/2021)
Geachte ouders/verzorgers,
Beste collega’s,
Zoals aangegeven zou er een update volgen rondom corona en de start van het nieuwe schooljaar. In de nieuwsbrief
van 4 september zal ook het e.e.a. verwoord worden rondom de schoolactiviteiten waarbij ouders betrokken zijn.
Zoals u weet gaat de ouderinloop en de CNS startdienst, maar ook de luizencontrole (graag thuis controleren) niet
door..
Voor nu is de belangrijkste boodschap dat we starten ‘waar en zoals’ we voor de zomervakantie geëindigd zijn.
Dat alles betekent dat er geen aanleiding is om maatregelingen te versoepelen en dat we uitgaan van het laatste
protocol van het RIVM/PO-Raad (juni 2020). We verwachten binnenkort wel een update vanuit de PO-Raad als het
gaat om hoe te handelen bij besmettingen. Deze brief en de vervolgbrieven komen weer op de schoolwebsite te
staan.
We vatten nog eens samen wat de belangrijkste aandachtspunten zijn. Dat is een opfrissing en herhaling voor de
meeste ouders/verzorgers, maar mogelijk (deels) nieuw voor ouders/verzorgers van nieuwe leerlingen op onze school.
Afhankelijk van uw situatie kunt u deze brief dan ook ‘zoekend’ lezen. Dat maakt deze brief geen korte update maar
wel zo volledig als mogelijk; een soort van handboek voor de komende periode. Het volgende is van belang en komt
aan de orde in deze brief:
➢
➢
➢
➢
➢
➢

De schooltijden;
Gefaseerd halen en brengen (onderbouw);
Naschoolse opvang: kinderen weer opgehaald door BSO tot eind nov. ;
De hoofdregels/afspraken rondom naar school gaan in Corona tijd;
Ouders / ondersteuners in de school;
Contact met de MR (bijv. m.b.t. ventilatie onderzoeken e.d.).

De schooltijden
Zoals voor de zomervakantie al aangegeven gaan we voorlopig en hangende het onderzoek naar de schooltijden
verder met het continurooster. De kinderen eten samen met hun leerkracht tussen de middag en gaan daarna onder toezicht - buiten spelen Hieronder ziet u het rooster met de schooltijden nog eens in een schema
samengevat:
Dag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
Vrijdag

Groep
1 en 2
3 t/m 8
1 t/m 8
1 t/m 8
1 t/m 8
1 t/m 4
5 t/m 8

schooltijd
8.30 uur -12.00 uur
8.30 uur -14.30 uur
8.30 uur -14.30 uur
8.30 uur -12.15 uur
8.30 uur – 14.30 uur
8.30 uur – 12.00 uur
8.30 uur – 14.30 uur

Gefaseerd halen en brengen (onderbouw)
Vanwege de situering van het schoolgebouw (woonwijk en weinig ruimte rondom de ingang) en de grote hoeveelheid
kleuters en/of jonge leerlingen, die naar school worden gebracht, kan het niet anders dan dat we doorgaan met het
gefaseerd halen en brengen. We weten dat dit heel wat vraagt van de planning van zowel de ouders als de leerkrachten. We gaan hiermee weer starten volgens het systeem van voor de vakantie, waarbij we blijvend zullen
nagaan of het nog effectiever kan. Hieronder nog eens hoe het allemaal bedacht was.
Halen en brengen:
We willen dus blijvend voorkomen dat er massale haal- en brengmomenten van leerlingen ontstaan, waardoor er veel
ouders moeten wachten bij het hek of op het plein. 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.
Op de onderbouw werkten we met eenrichtingsverkeer, de ‘kiss and ride’ zone en het gefaseerd brengen en halen.
Als we hier allemaal aan meewerken en de afstand bewaren en even kunnen wachten tot het ‘kiss and ride’ moment
voor ons persoonlijk aanbreekt, dan gaat dit ons weer lukken. Natuurlijk met inachtneming van de 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.
Het brengen (onderbouw: groep 1-4).
In de eerste plaats vragen we u weer om - als dat mogelijk is - zoveel als mogelijk lopend of per fiets te komen. Nog
steeds geldt: 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 weer wennen zijn, maar dat moet lukken, vooral als we beseffen dat het ook gaat om de
veiligheid van u als ouders. Kinderen hoeven immers geen 1,5 meter afstand van elkaar te houden. De eigen
groepsleerkracht is in de klas aanwezig om de kinderen die binnen komen op te vangen zodat kinderen niet alleen in
het lokaal zijn. De collega's die bij het hek de kinderen opvangen zijn geen onbekende van de kinderen.
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…

Het uitgaan van de school (halen)
Hiervoor zijn de kleuren weer van belang. Het is handig als de kinderen na enkele dagen weten welke kleur ze hebben,
want.. “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 de kinderen moeten
verzameld worden vanuit acht groepen en naar de uitgang worden geleid waar u ze kunt ophalen.
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 (weer) 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 14.30 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 getrakteerd worden. De kinderen mogen alleen in hun eigen klas trakteren, maar mogen dus niet in
andere groepen trakteren. Traktaties alleen in verpakte vorm.
Bewegingsonderwijs
Het bewegingsonderwijs wordt opgepakt. De gymlessen gaan dus weer door. De schoolgids met gymtijden ontvangt u
a.s. maandag.
Naschoolse opvang: kinderen weer opgehaald door BSO tot eind nov.
Zoals voor de zomervakantie vermeld zal de BSO (SKN) de kinderen die naar de BSO gaan ophalen bij school om 14.30
uur; dus aaneensluitend op het continurooster. De directie van de SKN heeft aangegeven dit in elk geval tot eind
november te willen doen. Daarmee vervalt de naschoolse noodopvang. Als uw kind na de vakantie gebruik maakt van
de naschoolse opvang en dus wordt opgehaald door SKN, wilt u dit dan even doorgeven via
martijnvanderweerd@cnsnunspeet.nl? Geef dan de naam van uw kind(eren) de groep en dag(en) door.
Hoewel wij ook lijsten krijgen vanuit de SKN, hebben we dan ook een intern overzicht.
Met het gefaseerd uitgaan, zullen we nl. enkele leerlingen nog even opvangen tot de SKN komt.
De hoofdregels/afspraken rondom naar school gaan in Corona tijd
Vanuit het kabinetsbesluit en op basis van de adviezen van het RIVM en het protocol ‘weer naar school’ zijn met
ingang van 8 juni 2020 de volgende regels van toepassing op de scholen in het basisonderwijs:
➢ Alle kinderen in het basisonderwijs, gaan weer naar school;
➢ 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 komen niet in 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.
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, Chromebook en pctoetsenborden 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; ook tussen de middag.
Ouders / ondersteuners in de school
Ouders (triage vraag) mogen alleen in school voor bijvoorbeeld kennismakings- of oudergesprekken in een ruimte
waarbij we de corona richtlijnen kunnen volgen. Met ouders van kinderen die voor het eerst naar school gaan worden
vaak afspraken gemaakt i.v.m. kennismaking. Voor alle kinderen die al eens op school zijn geweest (dus ook de eerste
nieuwe schooldag) geldt dus dat u niet mee naar binnen kan. Hoe jammer dat ook is. Afscheid nemen dus bij de kiss
en ride zone.
Voor externe ondersteuners (logopedisten e.d.) geldt dat zij net als leerkrachten hun werk kunnen doen. Hun
aanwezigheid wordt uiteraard wel geregisterd, zodat bij een mogelijke besmetting het contact en brononderzoek
plaats kan vinden.
Contact met de MR (bijv. m.b.t. ventilatie onderzoeken e.d.)
We houden als school contact met de MR. Er zal weer het nodig op ons afkomen. In elk geval gaan we aan de slag met
het onderzoek naar de schooltijden en nemen we de MR mee in het onderzoek naar de ventilatie. Bij bijzonderheden
wordt u geïnformeerd.

Tot slot..
We weten niet hoe het zal gaan dit jaar.
Komt er een besmetting?
Hebben we voldoende leerkrachten om te zorgen dat er geen groep naar huis moet?
Komt er een 2e golf?
Wel weten we dat we elkaar weer (en hard) nodig hebben.
We vertrouwen er dan ook op dat we (weer) op elkaar kunnen rekenen.
Samen aan de slag om.. het zo ‘normaal als mogelijk’ te maken, maar met gezond verstand
en.. voor ‘onze’ kinderen, zodat ze met zo veel mogelijk plezier naar school kunnen gaan..
Daar gaan we voor!
Vriendelijke groet,
Martijn van der Weerd
Directeur De Bron

