Vluchtnieuws stappenplan Corona
Aan alle kinderen en ouders van De Kraanvogel,
Jullie hebben natuurlijk gehoord dat premier Rutte heeft
verteld dat de scholen weer gedeeltelijk open mogen.
Alle meesters en juffen zijn blij dat ze de kinderen weer
mogen zien! Want wat is het vreselijk stil in de school zo
zonder jullie! We hebben jullie erg gemist!
Aan alle ouders onze dank voor de manier waarop jullie met ons hebben
samengewerkt. We beseffen heel goed dat thuis lesgeven lang niet altijd makkelijk is.
Geweldig hoe jullie als ouders dat toch hebben opgepakt.
Hoewel we het liefst de kinderen de hele week weer zouden verwelkomen mogen we
dat slechts voor de helft doen. Uw hulp thuis is dus nog steeds van belang. We hebben
gekozen voor één dag les op school en één dag werken thuis en dat om en om de hele
week. Voor de kinderen en voor u als ouder zit er dan een duidelijke regelmaat in.
De dag op school heeft aangepaste schooltijden. Wij moeten rekening houden met De
Pirouette én we willen zo weinig mogelijk aanloop op en rond het plein zodat we de
1,5 meter afstand kunnen bewaken. Op schooldagen draaien wij in ieder geval tot en
met 1 juni een continurooster. De school begint om 9.00uur. De kinderen gaan om
14.15 weer uit. De deuren gaan open om 8.45uur en sluiten om 14.30uur. Op deze
manier vermijden we samenloop en drukte met De Pirouette.
Hieronder leggen we uit hoe we het onderwijs organiseren, praktisch en in de klas.
Praktische organisatie
Wie komen er?
We gaan de kinderen om de andere dag naar school laten komen. Groep A start op
maandag, krijgt les en krijgt werk en instructie mee voor de volgende dag. Groep B
start op dinsdag en krijgt voor de volgende dag werk en instructie mee. Door de
kinderen om de andere dag op school te laten komen zit er per twee weken een
duidelijk ritme in. Voor werkende ouders is het dan ook duidelijk wanneer de kinderen
op school zijn en wanneer er thuis gewerkt wordt. Kinderen kunnen het werk dat thuis
is gemaakt de volgende dag met de juf persoonlijk bespreken. We houden bij de
verdeling in groep A of B rekening met broertjes en zusjes. U krijgt van de leerkracht
van uw kind te horen in welke groep uw kind zit. In de bijlage vindt u het rooster
wanneer groep A en wanneer groep B naar school mag.
Hoe komen ze?
De kinderen van groep 4 t/m 8 komen zelf de klas in. De kinderen van de groepen 1
t/m 3 komen door verschillende deuren naar binnen. ( zie bijlage) Ouders komen niet
het plein op en nemen op de stoep afscheid en zwaaien hun kind(eren) uit. Ouders
houden rekening met 1,5 meter afstand tot elkaar. Voor beide locaties staat in de
bijlage een rooster zodat iedereen weet welke ingang/uitgang gebruikt moet worden.
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Hoe gaan ze?
De kinderen van groep 4 t/m 8 mogen zelf naar buiten en naar huis. De ouders van de
groepen 1 t/m 3 krijgen een mail van de leerkracht waarin duidelijk staat hoe de
kinderen uit die groep opgehaald gaan worden. De ouders komen niet op het plein en
wachten op een vaste plek op hun kind. Ook bij het ophalen geldt de 1,5 meter afstand
regel.
Samenvatting:
 De schooltijden zijn, tijdelijk(!), aangepast. We draaien op alle dagen een
continurooster.
 De helft van de klas komt op maandag (groep A), de andere helft op dinsdag
(groep B) en zo verder om en om. Zie rooster.
 De groepen zijn verdeeld in groep A en B. U krijgt van de leerkracht van uw kind
te horen in welke groep uw kind zit.
 De kinderen van de groepen 1 t/m 3 komen door verschillende deuren naar
buiten. Kijkt u even goed op het rooster in de bijlage. De leerlingen van de
groepen 4 t/m 8 mogen zelf naar binnen en naar huis.
 De ouders komen niet op het plein en blijven op 1,5 meter afstand van elkaar op
de stoep of op een plek wat met het kind is afgesproken.
Wat bieden we voor onderwijs aan
We hebben om de dag 5,5 uur onderwijs per kind. Dit betekent dat we kritisch moeten
zijn in het onderwijs wat we geven. We bieden vooral de basisvakken aan. Voor de
groepen 1 t/m 4 gelden andere afspraken. De leerkrachten van groep 1/2 hebben
natuurlijk hun eigen programma met de kleuters. Ook groep 3 en 4 heeft een ander
programma dan de groepen 5 t/m 8. U hoort dat van de leerkracht van uw kind.
Hoe ziet het eruit. ( 5 t/m 8)
De leerkracht geeft om de dag 5,5 uur onderwijs. De leerkracht geeft vooral instructies
en helpt de kinderen met vragen van de dag ervoor. De kinderen krijgen uitleg voor de
volgende dag en mogen boeken en werkboeken mee naar huis voor de volgende dag.
Op de thuiswerkdag werken de kinderen aan hun dagtaak. De volgende dag koppelt de
leerkracht terug op hetgeen thuis gemaakt is. Op deze manier krijgen de kinderen
direct feedback en onderwijs op maat.
Wat doen we qua onderwijs thuis ( gr 5 t/m 8)
De kinderen maken thuis de invulwerklessen in hun werkboek of schrift.
Daarnaast staat in hun dagtaak ook werk voor Leskracht en Crea.
Pedagogisch klimaat
We besteden deze eerste periode veel aandacht aan de verhalen van kinderen, helpen
de kinderen weer terug te komen in een bepaalde schoolritme en besteden we , net als
bij aanvang van een nieuw schooljaar, veel aandacht aan sociale omgang! Tenslotte
moeten we allemaal weer wennen aan elkaar.
Eten en drinken
De kinderen eten en drinken aan hun eigen tafel. Ze houden hun eten en drinken zelf
bij zich. Ook voor jonge kinderen geldt dat het makkelijk door de kinderen zelf open te
maken moet zijn. Denkt u er aan dat het om een 10-uurtje én om de lunch gaat!
Verjaardagen vieren wij zonder traktaties. Wellicht kunnen we er aan het einde van het
jaar een groot verjaardags-dag van maken maar voorlopig vieren we op school een
feestje zonder traktatie.
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Buitenspelen:
We gaan natuurlijk buitenspelen! Meester Rendal is al druk bezig met spelletjes
waarbij je geen lichamelijk contact hoeft te hebben. Voetbal valt daar helaas even niet
onder! (Sorry jongens!)
We hebben een buitenspeelschema gemaakt zodat we ruim verspreid toch even lekker
naar buiten kunnen. We maken daarbij ook gebruik van het veldje aan de Cranberry.
Samenvatting:
 Op school bieden we vooral instructie, korte controle van begrip en ruimte voor
vragen.
 De kinderen maken thuis het maakwerk en dag/weekopdrachten voor de
vakken: Crea/muziek/Leskracht.
 Eten en drinken aan je eigen tafel.
 We vieren verjaardagen zonder traktaties
 Buitenspelen volgens een rooster.
 Pedagogisch klimaat. Daar zetten we stevig op in. Kinderen krijgen ruimte om
hun ervaringen te delen en eventueel te verwerken.

Ziek en dan?
Leerkracht
Als de leerkracht ziek is of luchtweg klachten heeft, vervalt deze dag het onderwijs in
de klas. U hoort dan, net als nu, via de mail wat de kinderen die dag mogen doen. Dit
wordt dan voor 10.00u online gezet. Mocht de leerkracht in staat zijn om een online
meet te doen mag dit ook. We hebben op dit moment nagenoeg genoeg mensen voor
de groepen. Ruimte voor opvang is er echter niet.
Kinderen
Kinderen die ziek zijn ( ook al is het ‘slechts’ een verkoudheid zonder koorts!) blijven
thuis! Zodra de leerling weer 24u klachtenvrij is mag hij/zij weer naar school.
Kinderen die toch ziek naar school worden gestuurd worden uit de klas gehaald en
moeten per direct worden opgehaald. U begrijpt ongetwijfeld dat wij hier heel strak de
hand in houden!
Samenvatting:
 Als de leerkracht ziek is vervalt de lesdag. Werk voor die dag staat voor
10.00uur online. Vervanging voor de groep is niet mogelijk.
 Als een kind ziek is mag het weer naar school na 24 uur klachtenvrij. Een
verkoudheid zonder koorts beschouwen wij als ‘ziek’ in dit stadium.
 Kinderen die toch ziek naar school worden gestuurd worden uit de klas gehaald
en moeten per direct worden opgehaald.
Hygiëne / RIVM
Handen wassen, hoesten of niezen
We volgen hierbij de richtlijnen van de RIVM en die we hanteerden voordat we
dichtgingen. We wassen onze handen bij binnenkomst. Niezen in onze ellenboog. Elke
klas krijgt daarnaast een extra bus desinfecterende spray.
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Schoonmaak
Oppervlakken die regelmatig met de handen worden aangeraakt maken we vaak
schoon. Het betreft zogenaamde contactpunten zoals: oppervlakte van tafels,
speelgoed, handgrepen, leuningen, deurklinken, toilettenbrillen, iPads en pctoetsenborden.
Anderhalve meter
We laten halve klassen naar school komen. De leerkrachten hebben hun lokalen zo
ingedeeld dat de kinderen op ruime afstand van elkaar zitten. Natuurlijk is dat voor
kleuters erg moeilijk. We hanteren in deze groepen de regels wat soepeler. De ouders
uit de kleutergroepen krijgen een extra mail van de bouwcoördinator met tips voor
eten en drinken en kleding. De leerkrachten hanteren zoveel mogelijk de 1,5meter regel
richting kinderen en elkaar.
Samenvatting:
 Iedereen was zijn handen bij binnenkomst. Ook na de pauzes en natuurlijk na
toiletbezoek.
 Alle oppervlakten met zogenaamde contactpunten worden regelmatig schoon
gemaakt.
 Tussen volwassenen hanteren we anderhalve meter afstand. Tussen leerkracht
en kind zoveel mogelijk.
Opvang van leerlingen en oudercontact
Vitale sector kinderen
Ouders die werken in de vitale sector hebben recht om hun kind alle dagen naar school
te brengen. Dat zullen de kinderen zijn die ook nu naar school gaan. Deze leerlingen
doen mee met het programma van de dag en maken, net als de kinderen die
thuiswerken, de volgende dag hun maakwerk. Ouders geven bij de leerkracht van hun
kind aan of dit nodig is. Dat verandert dus niet
Thuiswerk-kinderen
We begrijpen heel goed dat het openstellen van de school voor u als ouder ook een
spannende tijd is. We kunnen ons voorstellen dat u uit veiligheidsoverwegingen er
voor kiest uw kind toch thuis te laten. Geeft u dit dan door aan de leerkracht van uw
kind. U blijft dan samen met de leerkracht thuisonderwijs geven. U kunt dat samen
regelen.
Contact met ouders
Omdat ouders afscheid nemen op de straat van hun kind is er geen fysiek contact
mogelijk tussen de leraar en de ouder. U kunt natuurlijk altijd mailen of bellen met de
leerkracht. Via Ouderportaal kunt u intekenen voor een online / belafspraak. Zo kan de
ouder vertellen hoe het is gegaan met het kind de afgelopen periode en waar eventueel
zorgen zijn.
Een hele lange brief! Bij vragen weet u ons te vinden!
Met vriendelijke groet namens het team,
Rina Monen
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Bijlage
Danslaan
Gebruik ingangen:






Hoofdingang geel: groep 4Naomi/ Nathalie en groep1/ 2 Tara
1e deur rood: groep 3Barbera en groep1Wendy
Achterste deur: groep 1/ 2Wilma/ Saskia
Tuindeur: groep 1 /2 Jolanthe en groep 1/ 2Iris
Brandtrap: groep 3Ceciel/ Jolanda (ontvangt op de trap)

De ouders van groep 1 t/m 3 krijgen een mail van de leerkracht waarin staat hoe de
kinderen opgehaald gaan worden.
Perzikstraat
Gebruik ingangen:





Hoofdingang: groep 5Henk en groep7Cora
1e zijdeur: groep 4Rebecca en groep 5Hanneke
2e zijdeur: groep 6Erika en groep 6/7Anneke/Jeroen
Pleindeur open ruimte beneden (nooduitgang): groep 8Marloes

Deze in-uitgangen worden echt alleen door de desbetreffende groepen gebruikt!
Jassen en tassen gaan mee de klas in! Geen onnodig gewandel door de gangen. Kijk
dus even heel goed welke ingang je gebruikt!
Wie gaat welke dag naar school?
Rooster groep A en groep B.
dag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

datum
11 mei
12 mei
13 mei
14 mei
15 mei

groep
A
B
A
B
A

dag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

datum
18 mei
19 mei
20 mei
21 mei
22 mei

groep
B
A
B
Hemelvaart
Vrije dag

dag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

datum
25 mei
26 mei
27 mei
28 mei
29 mei

groep
Studiedag
A
B
A
B
5
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