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School weer open op maandag 11 mei:
Het kabinet heeft bekend gemaakt dat scholen voor basisonderwijs, speciaal basisonderwijs,
speciaal onderwijs en kinderopvang vanaf 11 mei gelukkig weer open gaan. De PO-Raad is van
mening dat het kabinet dit besluit weloverwogen heeft genomen. Er is nooit 100% garantie,
maar de risico’s worden beheersbaar geacht. Tegen die achtergrond gaan we maandag 11 mei
weer herstarten. Naar school kunnen gaan is essentieel voor kinderen, belangrijk voor ouders
en leerkrachten en cruciaal voor de samenleving.
Een groot compliment en een woord van dank voor jullie als gezinnen en voor de leerkrachten
hoe invulling is gegeven aan de afgelopen 6 weken, GEWELDIG!
Hoe gaan we het vanaf maandag 11 mei doen?


We gaan voor de helft van de tijd naar school. We hebben gekozen voor groep 3, 5, 7
en de blauwe groep kleuters op dinsdag (woensdag 1 keer in de 2 weken) en
vrijdag. Groep 4, 6 en 8 en de gele groep kleuters gaan op maandag (woensdag 1
keer in de 2 weken) en donderdag naar school. Zie het overzicht als bijlage. Daarbij
was het uitgangspunt dat alle kinderen uit een gezin op dezelfde dag naar school gaan.
Dat is bij 5 van de meer dan 50 gezinnen jammer genoeg niet gelukt. We hopen op uw
begrip.



Op de dagen dat de kinderen op school les krijgen, is het voor de ‘thuiswerkende
kinderen’ niet toegestaan in de omgeving van school te spelen. Dat kan ook niet als je
thuis werkt.. 



School begint voor groep 3 t/m 8 om 08.30 uur en eindigt om 14.30 uur. Op
woensdag stoppen we om 12.00 uur en voor groep 3/4 zoals gebruikelijk ook
op vrijdag om 12.00 (de reguliere tijden).



School begint voor groep 1/2 om 08.20 uur en eindigt om 14.20 uur en op
woensdag en vrijdag om 11.50 uur. Juf Femke of juf Hillie staan om 08.20 uur
bij het hek om de kleuters mee te nemen naar binnen. We verwachten dus de
ouders of oppas van de kinderen van groep 1/2 om 08.20 en 14.20 uur bij het
hek. Op woensdag en vrijdag om 11.50 uur. Ouders denkt u om de 1,5m?



De focus ligt vanaf 11 mei op het fysieke onderwijs. De kinderen krijgen op school
huiswerk voor de volgende vrije dag/dagen mee. De kinderen van groep 1 en 2 kunnen
thuis aan de slag met onderbouwd.



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;



We beperken het contact tussen kinderen uit verschillende groepen, tussen kinderen en
ouders en tussen ouders onderling zoveel mogelijk
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Geen ouders op het schoolplein en in school, afscheid nemen bij het hek



In principe komen de ouders niet de school in tenzij er een noodgeval is en er een
afspraak wordt gemaakt. Overleg met ouders vindt plaats in de personeelskamer
binnen de school. Anders telefonisch overleg of via de mail. Ouderavonden zijn
voorlopig niet van toepassing.



Pauze:
 10.00
 10.15
 11.30
 12.00



Kinderen worden maximaal door 1 ouder opgehaald.



Bewegingsonderwijs vindt buiten (op het plein) plaats.



De huidige hygiënevoorschriften, zoals geen handen schudden, niezen of hoesten in
elleboog blijven van kracht.



In verband met besmetting via ontlasting wordt ouders van niet zindelijke kinderen
dringend geadviseerd de kinderen thuis te houden.



Als kinderen jarig zijn, mogen verpakte traktaties worden uitgedeeld



Als ouders hun kinderen niet naar school willen hebben terwijl er geen direct medische
redenen zijn, zal de leerplichtambtenaar om een advies worden gevraagd. Er zal geen
sprake van verplichting tot thuisonderwijs zijn.



Geen speelgoed van huis mee naar school.



Blijf thuis bij neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging tot
38 graden C.



Leerlingen blijven ook thuis als een gezinslid verkouden is en koorts heeft.



Zie ook de beide posters: voorzorgsmaatregelen in onze school.



Graag alle schoolspulletjes, chromebooks, rapporten, leesboeken weer op school
inleveren op dinsdag 28 april a.s.
Om alles zo ordelijk, veilig en gezond mogelijk te laten verlopen, hanteren we
onderstaand schema. Bent u, ben je verhinderd, laat het je juf of meester even weten.
 08.30 – 09.00 Uur alle gezinnen met de eerste letter van de achternaam van
uw kind: A t/m F
 09.00 – 09.30 Uur alle gezinnen met de eerste letter van de achternaam van
uw kind: G t/m L
 09.30 – 10.00 Uur alle gezinnen met de eerste letter van de achternaam van
uw kind: M t/m S
 10.00 – 10.30 Uur alle gezinnen met de eerste letter van de achternaam van
uw kind: T t/m Z



Er zullen ongetwijfeld zaken zijn die hier niet staan beschreven. We staan jullie als
ouders ten dienste om vragen en/of dilemma’s te bespreken. Neem dan contact op met
Roelf info@ambyld.nl of via 0513-463500.
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Nieuws van de peuters:
Op 11 mei gaat ook de deur van 't Krielhûske weer open! We zijn blij dat we iedereen weer
kunnen ontmoeten. Het zal niet helemaal hetzelfde gaan als voorheen. Achter de schermen
zijn we de opening aan het voorbereiden. Volgende week worden de peuter ouders hierover
geïnformeerd. Voor nu, geniet van het mooie weer en vooral..... blijf gezond .
Meivakantie:
Ook hier volgen we de richtlijnen van Comprix. Dat betekent dat binnen Comprix alle scholen
weer open gaan op maandag 11 mei.
Volgende nieuwsbrief:
De volgende nieuwsbrief verschijnt op donderdag 14 mei a.s.
Agenda:
Zaterdag 25 april t/m
Zondag 10 mei
Maandag 11 mei
Dinsdag 12 mei
Woensdag 13 mei
Donderdag 14 mei
Vrijdag 15 mei
Maandag 18 mei
Dinsdag 19 mei
Woensdag 20 mei
Donderdag 21 mei
Vrijdag 22 mei
Maandag 25 mei
Dinsdag 26 mei
Woensdag 27 mei
Donderdag 28 mei
Vrijdag 29 mei
Maandag 1 juni
Donderdag 4 juni

Meivakantie
Groep 1/2 (geel), groep 4, 6 en 8
Groep 1/2 (blauw), groep 3, 5 en 7
Groep 1/2 (blauw), groep 3, 5 en 7
Groep 1/2 (geel), groep 4, 6 en 8
Meispelen, afgelast
Groep 1/2 (blauw), groep 3, 5 en 7
Groep 1/2 (geel), groep 4, 6 en 8
Afsluitende dag Comprix College (onder voorbehoud)
Groep 1/2 (blauw), groep 3, 5 en 7
Afsluitende dag Comprix College (onder voorbehoud)
Groep 1/2 (geel), groep 4, 6 en 8
Hemelvaart
Geen school
Groep 1/2 (geel), groep 4, 6 en 8
Groep 1/2 (blauw), groep 3, 5 en 7
Groep 1/2 (blauw), groep 3, 5 en 7
Groep 1/2 (geel), groep 4, 6 en 8
Schoolfotograaf afgelast
Groep 1/2 (blauw), groep 3, 5 en 7
Pinkstervakantie
Bezoek schoolarts groep 2 gaat niet door

Met vriendelijke groet, Roelf Grasmeijer
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