Geachte ouder(s) / verzorger(s),
Hieronder leest u hoe het team van de Zevensprong de drie weken na de meivakantie het onderwijs
vormgeeft. Allereerst willen wij melden dat wij ontzettend blij zijn dat wij weer met uw kind mogen
werken. We hebben er ontzettend veel zin in!
Heel belangrijk: Als uw kind gezondheidsklachten heeft (verkouden, snotteren, keelpijn, etc.) mag
het pertinent niet op school komen. Mochten er gezondheidsklachten onder schooltijd ontstaan
zullen wij u vragen uw kind op te halen.
Maar…we hebben er écht heel veel zin in om weer te beginnen. Aan de hand van een aantal thema’s
kunt u hieronder lezen hoe wij de komende weken het onderwijs zo vormgeven dat het voor
iedereen haalbaar en veilig is. Helemaal onderaan dit document vatten wij nog even samen wat wij
van u verwachten (zie kopje ‘Heel belangrijk’).
Studiedagen: De week van dinsdag 2 tot en met vrijdag 5 juni 2020 zouden studiedagen zijn. Deze
gaan niet door en die week hebben de kinderen gewoon school.
1. Roosters / indeling van de groepen / organisatie
Rooster
Opdracht vanuit de overheid is dat de scholen open mogen, met dagelijks de helft van elke groep
in het gebouw. We delen elke groep dus in tweeën (groepje A en groepje B, waarbij we zoveel
mogelijk rekening hebben gehouden met gezinsleden), en volgens een vast rooster komt elke
groepshelft een dag naar school. Op de dagen dat de kinderen op school zijn zullen zij instructie
krijgen voor het huiswerk van de volgende dag. Als een kind niet op school is werkt het thuis aan
het huiswerk, welke de volgende schooldag nabesproken wordt. Op woensdag 27 mei volgen alle
kinderen thuisonderwijs. Het rooster is als volgt:
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* Woensdag is een wisseldag. We starten de eerste woensdag 13 mei met groep A en dan de
woensdag 20 mei groep B. Woensdag 27 mei is er geen les op school.
De indeling van de groepen en de data waarop de kinderen verwacht worden zullen door de
leerkrachten met u gedeeld worden. Het is gezien de schoolorganisatie niet mogelijk om hier
wijzigingen in aan te brengen.
In verband met Hemelvaart zijn alle kinderen op donderdag 21 en vrijdag 22 mei vrij.

Onze eerste focus
De sociaal-emotionele situatie van de kinderen is momenteel belangrijker dan de cognitieve
vakken. Kinderen moeten mogelijk weer verbinding maken met zichzelf, elkaar en met ons.
Natuurlijk gaan we ook met de cognitieve vakken aan de slag.
Noodopvang
We organiseren noodopvang onder schooltijd voor de kinderen waarvan ofwel BEIDE ouders in
vitale beroepen werken, ofwel waarvan de sociaal-emotionele situatie thuis ons ernstige zorgen
baart. Tijdens deze opvang doen de kinderen op de opvangdagen mee met de eigen groep (ze
volgen dus dezelfde lessen als de dag ervoor, tenzij anders geregeld kan worden).
Gym
Wordt gegeven door de vakleerkrachten, met dien verstande dat het buitenlessen zijn. Als er
wijzigingen in het rooster nodig zijn zullen wij u daar t.z.t. over informeren. Bij slecht weer is er
geen gym. De gymlessen van groep 6 van de 6/7 combinatie worden gegeven door Anika.
Spullen van de kinderen
Gezien het feit dat de kinderen vanaf groep 3 tafeltjes zullen delen, kunnen zij in de groepen
geen gebruik maken van de laatjes onder de tafels, maar zullen hun spulletjes in een voor hen
herkenbare tas op school bewaren. Het is de bedoeling dat u uw kind een extra stevige tas
meegeeft (zichtbaar voorzien van hun naam).
Wilt u ook alle spullen die wij ter beschikking hebben gesteld van school (boeken, etc.) met uw
kind(eren) meegeven?
2. Inzet van personeel
In principe staat de eigen leerkracht voor de groep. Mocht een leerkracht niet fysiek aanwezig
kunnen zijn i.v.m. het behoren tot een risicogroep, zullen wij proberen dit intern op te lossen.
Mocht dit niet lukken én er is geen invaller beschikbaar, zullen de kinderen op die dagen
thuisonderwijs krijgen van de betreffende leerkracht.
3. In- en uitgaan van het pand en looproutes
We openen alle poorten rondom het plein, ook de poort bij de parkeerplaats. Het is de bedoeling
dat u uw kind bij de poort afzet. Houd daarbij wel als ouder a.u.b. rekening met voldoende
tussenruimte (minimaal anderhalve meter) met andere ouders en kinderen. Denk eraan dat u als
ouder een voorbeeldfunctie heeft. Om kinderen meer gefaseerd te kunnen brengen hanteren wij
een ruime brengtijd, namelijk van 8.15 uur tot 8.30 uur. Voor de kleutergroepen en groep 3 geldt
dat de leerkrachten de kinderen van het plein ophalen, de overige kinderen zullen zelf naar de
buitendeur (nooduitgang) van hun groep komen.
Na schooltijd gaat dit iets anders, zie het schema onderaan dit document (bij ‘Heel belangrijk’).
We gebruiken de nooduitgangen om naar binnen en naar buiten te gaan. De bovenbouwgroepen
gebruiken wel de ingang bij de voordeur. Bij pauze en het weer naar huis gaan zullen deze
groepen gefaseerd naar buiten gaan. Wij zullen geen looproutes markeren, aangezien dit in onze
situatie niet nodig is.
4. Pauzes
Wij zullen het gebruikelijke pauzerooster hanteren, waarbij elke groep de eigen nooduitgang

gebruikt. De groepen die boven zitten en samen pauze hebben zullen gefaseerd de trap en
gangen gebruiken.
Wij willen u vragen eten en drinken mee te geven dat gemakkelijk zelf kan worden genuttigd.
Bijvoorbeeld geen lastig open te maken bekers en makkelijk te nuttigen fruit.

5. Hygiëne
Vanzelfsprekend gaan we uit van de nieuwste richtlijnen vanuit het RIVM.
We hebben afgesproken dat kinderen geen speelgoed van thuis meenemen.
Speelgoed dat niet kan worden gewassen gebruiken wij pas weer nadat de COVID-19-epidemie
voorbij is. We doen ons uiterste best om al het speelmateriaal regelmatig schoon te (laten)
maken.
Kinderen wassen hun handen grondig voordat zij naar school gaan. In elke klas staan voldoende
desinfectiemateriaal en papieren handdoekjes zodat de kinderen tijdens de schooldag veelvuldig
hun handen kunnen wassen. Hier zullen wij ook op toezien.
Wij streven ernaar om waar haalbaar tussen de leerkracht en de kinderen anderhalve meter
tussenruimte te hanteren. Wilt u dit met uw kind bespreken? Knuffels zijn heel fijn, alleen nu even
niet verstandig.
6. Sociaal- emotioneel
Zoals eerder genoemd heeft dit, in deze periode, onze eerste focus. We zullen veel met de
kinderen praten, ruimte geven voor gevoelens en hoe ze de afgelopen weken beleeft hebben.
Ook de groepsdynamiek zal veelvuldig aan de orde komen, ook in combinatie met de
Kanjertraining.

Heel belangrijk:
-Kinderen komen niet op school als ze gezondheidsklachten hebben zoals verkouden, snotteren,
keelpijn, etc (indien er gezondheidsklachten onder schooltijd ontstaan, dan moet u uw kind ophalen).
Instrueer uw kind:
-Kinderen komen lopen of fietsend (indien mogelijk);
-Er vindt geen fysiek contact plaats met de leerkrachten;
-Bij binnenkomst in het lokaal:
-Handen wassen bij het waspunt;
-Kinderen gaan meteen op hun eigen plaats zitten;
-Jassen en tassen worden aan hun eigen stoel opgehangen, dus niet aan de kapstok;
-Verjaardagen worden natuurlijk wel gevierd, maar zonder traktaties;
-Elk kind heeft elke schooldag een goede, stevige tas mee met de naam van het kind duidelijk
zichtbaar erop (hier worden op school de schoolspullen bewaard);
-Alle schoolspullen worden de eerste schooldag weer mee naar school genomen;
-De kinderen komen vanaf groep 5 zoveel mogelijk alleen naar school. Dit om drukte rondom de
school zo laag mogelijk te houden.

- U kunt uw kinderen na schooltijd opwachten op de volgende plaatsen: (met inachtneming van de
RIVM-regels):
Groepen 1/2
Groep 3

Groep 4

Overige groepen (alleen bij hoge
uitzonderingen)

Op het grote grasveld naast het schoolplein,
waarbij de poort vrijgehouden wordt.
Op het plein bij de hoofdingang, waarbij de
poort en de loopruimte van de deur naar de
poort ruim vrijgehouden wordt.
Op het plein bij de stormbaan (bij de
parkeerplaatsen), waarbij de poort ruim
vrijgehouden wordt. Houdt ook rekening met
de kinderen van groep 5, die aan die kant het
gebouw verlaten.
Buiten het plein, zodanig dat er voldoende
ruimte is.

Tot zover. Ik wens u een hele fijne meivakantie toe. Daarna zorgen wij er samen voor dat ook dit ons
goed gaat lukken.
Met vriendelijke groet,
Niels Lover

