Bemmel, 5 februari 2021
Betreft: schoolopening
Beste ouder(s)/verzorger(s),
We kijken er naar uit om aankomende maandag alle kinderen weer op school te mogen ontvangen. De geplande
studiedag zal, zoals eerder aangeven, niet doorgaan. Wat was de afgelopen periode een bijzondere, intensieve, maar ook
waardevolle periode. We hebben mogen ervaren dat er veel draagkracht is bij kinderen, ouders/verzorgers en ons team.
Onze dank is dan ook heel groot voor alle inzet die geleverd is, zonder de inzet van u en uw kind(eren) had ons onderwijs
niet de doorgang kunnen vinden die het nu heeft gehad.
We vinden het super fijn om weer fysiek onderwijs te mogen verzorgen en alle kinderen te mogen ontmoeten,
tegelijkertijd is het ook wel spannend en willen we er natuurlijk zorg voor dragen dat dit allemaal zo veilig mogelijk
gebeurt.
We zijn de afgelopen dagen druk bezig geweest met het invullen van de richtlijnen rondom de schoolopening. Het was
wachten op de richtlijnen van de PO-raad die uiteindelijk op donderdagavond definitief verschenen. De opgestelde
richtlijnen van onze school zijn dan ook in overleg opgesteld met ons team en de Medezeggenschapsraad en
vanzelfsprekend liggen onder deze richtlijnen de volgende documenten:
https://www.lesopafstand.nl/app/uploads/Protocol-basisonderwijs.pdf
https://www.lesopafstand.nl/app/uploads/Aanvullend-servicedocument-maatregelen-bo-en-sbo.pdf
Om de school zo goed en zo lang mogelijk open te houden en zoveel mogelijk kinderen te kunnen voorzien van fysiek
onderwijs, is het van belang dat ieder van ons zich goed houdt aan de gestelde maatregelen. Samen zijn we
verantwoordelijk voor de gezondheid van onze medewerkers en onze leerlingen. Wij willen u dan ook vragen om deze
richtlijnen ook goed te bespreken met opa/oma/buurman/buurvrouw/oppas en natuurlijk uw kinderen, zodat iedereen
goed weet wat er van hem of haar wordt verwacht.
Aankomende week zullen we gaan werken zoals in onderstaande richtlijnen beschreven is. Mochten er tussentijd
richtlijnen worden aangescherpt of veranderd, dan brengen wij u hier uiteraard van op de hoogte.
Samen staan we sterk en komen we door deze periode heen.
Blijf gezond.
Met vriendelijke groet,
Niki Peeters
Directeur IKC de Regenboog

Afspraken rondom schoolopening op 8 februari 2021
Fysiek onderwijs

Vaste groepen

Halen/brengen van uw kind

Ingangen

Hygiëne maatregelen

Wanneer blijf je thuis

Quarantaine

Vanaf maandag 8 februari wordt in alle groepen weer fysiek onderwijs gegeven. Alle
kinderen gaan dus naar school toe en de leerkrachten geven fysiek les in de klas. De
reguliere schooltijden zijn vanaf 8 februari weer van kracht.
We werken alleen vanuit de eigen groep van uw kind om de contacten en wisselingen
tussen kinderen te beperken. We werken tijdens deze periode niet vakoverstijgend
waarin groepen gemixt worden. Dus bijvoorbeeld LIST en BLINK zullen in de eigen groep
plaatsvinden. Daarnaast heeft uw kind (behalve in de groepen 1-2) een vaste plek in de
groep.
We verlengen de haal en breng tijden (net als tijdens de vorige schoolopening)
waardoor er een snellere doorstroom is van kinderen en ouders. U mag uw kind tussen
8.15uur en 8.30 uur naar school brengen. Vermijd drukte en houd 1,5 meter afstand
van elkaar. Voor het ophalen hebben we de stoepen en de Kiss&Ride gemarkeerd in
ophaal- en breng zones. Er wordt aangeduid in welk vak u mag wachten, zo kunt u
onderling ook voldoende afstand houden. De kinderen uit de groepen 1/2/3 zullen
uiterlijk 5 voor half 3 naar buiten komen, alle andere kinderen om half 3. Zo hopen we
dat het overzichtelijk blijft voor de jongste kinderen.
- Kinderen uit de groepen 7 en 8 komen (zoveel mogelijk) zelfstandig naar school
- Per gezin brengt 1 ouder/verzorger de kinderen naar school
- Ouders/verzorgers blijven buiten de hekken van het schoolplein
- Ouders/verzorgers houden 1,5 meter afstand
- Wij geven het dringende advies aan ouders/verzorgers om een mondkapje te
dragen
- Kinderen gaan direct naar binnen en direct naar huis, er wordt tijdens het
haal/brengmoment niet op het schoolplein gespeeld
Na het halen/brengen gaat u direct naar huis
Op de hekken en schooldeuren staat voor de kinderen aangeduid waar ze naar binnen
gaan. Door deze poorten en deuren gaan de kinderen naar binnen, maar ook weer naar
huis. Dit om de toestroom van en naar school zo vloeiend mogelijk te laten verlopen.
Wij vinden hygiëne in deze tijd extra belangrijk, wij zullen er dan ook op toezien dat dit
in de groepen goed in acht wordt genomen. Op regelmatige tijden wassen de kinderen
onder schooltijd hun handen: bij binnenkomst, voor het eten, na het buiten spelen, na
een toiletbezoek. Ook zijn er in alle lokalen voldoende zeep en papieren handdoekjes
aanwezig.
Naast hygiëne maatregelen dragen we zorg voor voldoende ventilatie en nemen we ook
maatregelen met betrekking tot (extra) schoonmaak.
In verband met die ventilatie (ramen/deuren open) is het wellicht goed om uw
zoon/dochter het vest van school mee te geven.
- Iedereen blijft thuis bij klachten (neusverkoudheid, keelpijn, hoesten,
moeilijk ademen/benauwdheid, verlies reuk/smaak, koorts).
- Blijf ook thuis als een gezinslid: besmet is met corona, last heeft van
moeilijk ademen/benauwdheid en/of koorts boven de 38 graden
Onderwijspersoneel en leerlingen die in nauw contact zijn geweest met iemand die
besmet is met het coronavirus gaan 5 dagen in quarantaine. Daarna: laten testen bij de
GGD of 5 dagen langer thuis in quarantaine.
Bij een positief besmet persoon in de klas geldt dus bovenstaande richtlijn. De
goedkeuring voor testen ligt bij u als ouder, testen kan niet verplicht worden gesteld.
Wilt u geen test voor uw kind, dan moet uw kind 5 dagen langer in quarantaine.
Bovenstaande kan dus betekenen dat u gedurende de dag het bericht krijgt dat u uw
kind moet komen ophalen (omdat het klachten heeft ontwikkeld) of dat u ’s avonds
bericht krijgt dat uw kind de dag erna niet naar school mag komen en online les krijgt.
Wij volgen in deze situatie de adviezen van de GGD.
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Wanneer blijkt dat er een positieve besmetting is in de groep van uw kind, dan moet de
hele groep in quarantaine. Vanaf dat moment zullen we overgaan naar online onderwijs
op de wijze zoals u tijdens deze schoolsluitingsperiode van ons gewend bent. Indien
deze situatie zich voordoet, wordt u middels een aparte brief hierover bericht.
Wanneer blijkt dat een individuele leerling in quarantaine moet, dan doet deze leerling
online (een deel van) de lesdag mee met de groep. De leerkracht geeft les en de leerling
die in quarantaine zit volgt (een deel van) de dag mee via het beeldscherm. Wanneer
deze situatie zich voordoet zal de leerkracht met deze leerling en ouders individuele
afspraken maken.
Het aanmelden voor de noodopvang BSO loopt via het ouderportaal van de SKAR. De
BSO noodopvang is alleen voor kinderen waarvan de ouders een cruciaal beroep
beoefenen.
We zijn op dit moment bezig met een plan te bedenken om zoveel mogelijk de groepen
apart van elkaar buiten te laten spelen. De uitwerking hiervan is nog niet gereed,
uiteraard zorgen wij ervoor dat dit plan maandag gereed is zodat alle kinderen veilig
kunnen buitenspelen.
Aankomende week zullen wij buiten per groep een gymles verzorgen. Aan het einde van
volgende week berichten wij u over het vervolg van de gymlessen na de
voorjaarsvakantie.
Aankomende week ligt de focus op het opstarten in de groep. Na de voorjaarsvakantie
zal alle externe begeleiding opgestart worden met externe zorgpartners. We willen zo
min mogelijk bewegingen in de school en zijn daarom dus ook terughoudend met
externen in de school.
Wanneer u contact wilt met de leerkracht kan dit telefonisch (voor en na schooltijd), via
de mail of via een online-meeting. Er vinden geen oudergesprekken op school plaats
mits school hiertoe het initiatief neemt.
Wij stellen het dragen van een mondkapje niet verplicht voor kinderen uit de groepen 7
en 8 en hun leerkrachten, op eigen initiatief mogen deze uiteraard wel gedragen
worden.
Wij geven het dringende advies om bij het halen en brengen van uw kind wel een
mondkapje te dragen.

Leerlab

Meenemen
schoolmaterialen
Terugbrengen Chromebooks

Indien externen in de school komen, dragen deze een mondkapje in de algemene
ruimtes.
De kinderen van het Leerlab werken met kinderen uit hun eigen groep samen met Linda
of Marja. In tegenstelling tot onze oorspronkelijke organisatie, mixen wij op dit moment
de groepen niet. Dit betekent dat de begeleiding in het Leerlab in een kleinere setting
plaatsvindt en daardoor ook korter duurt.
Wij willen alle kinderen verzoeken aankomende maandag alle schoolspullen weer mee
terug te nemen naar school.
Tijdens de schoolsluiting hebben wij diverse Chromebooks uitgeleend voor
thuisgebruik. Aankomende dinsdag tussen 8.00 en 9.00 uur kunnen deze Chromebooks
weer worden teruggebracht naar school. U kunt via het schoolplein naar het raam van
de intern begeleider, Marieke Baars, waar u ook het Chromebook heeft opgehaald. Op
de gebruikersovereenkomst wordt aangetekend dat het Chromebook retour is, op een
later moment worden de Chromebooks gecontroleerd en bij bijzonderheden wordt
contact met u opgenomen.

