Corona memo 1 - schooljaar 2020-2021

Nieuwegein, dinsdag 25 augustus 2020
Beste kanjer-ouders/verzorgers van onze kanjers,
Wij hopen allereerst dat u en uw kanjers een hele goede en vooral gezonde vakantie hebben gehad.
Nog een paar dagen en dan mogen we elkaar weer begroeten: wij hebben er al weer zin in! Het
nieuwe meubilair staat prachtig en de leerkrachten zijn alweer volop aan het voorbereiden.
Helaas is het corona virus nog volop in ons leven. Dit betekent ook nu weer zorgvuldigheid en
maatregelen om iedereen zo veilig mogelijk naar school te laten gaan. Het PO raad - protocol van
voor de zomervakantie is nog steeds geldend; met hierbij wat kleine wijzigingen/aanvullingen.
Hieronder “praten” wij u weer helemaal bij! Wij vragen u de tijd te nemen om de brief goed door te
lezen: het gaat er namelijk om dat we weer zo veilig mogelijk naar school kunnen gaan!
Wij volgen ook nu weer alle richtlijnen vanuit het RIVM:
(https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19)
● We, leerlingen, ouders, personeel en andere betrokkenen, blijven thuis bij lichte klachten:
verkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte verhoging en koorts.
● Uitzondering hierop zijn kleuters. Zij mogen met steeds terugkerende verkoudheidsklachten,
passend bij de kleuterfase, na telefonisch overleg met de directie, naar school.
● We blijven thuis als een gezinslid koorts heeft.
● We gaan 10 dagen in quarantaine als uit contactonderzoek is gebleken dat er contact is
geweest met een positief getest persoon.
● Personeel wordt met lichte klachten getest en blijft thuis tot de (negatieve) uitslag van de
test. Bij een positieve uitslag schakelen we de GGD in en volgen wij protocol, hierin wordt u
ook als ouder meegenomen in berichtgeving.
● Wij vragen u om de school te informeren als er binnen uw huishouden een corona test met
een positieve uitslag heeft plaatsgevonden. Uiteraard gaan wij uiterst vertrouwelijk met uw
informatie om.
● We houden 1,5 m afstand als volwassenen.
● We houden zoveel als mogelijk afstand tussen volwassenen en leerlingen.
● De school neemt alle noodzakelijke hygiëne maatregelen zorgvuldig in acht.
● We wassen veelvuldig onze handen.
● We niezen en hoesten in onze elleboog.
● We gebruiken papieren zakdoekjes en voor het afdrogen van handen papieren handdoekjes.
● We schudden geen handen.
● Ouders komen niet in de school. Bij noodzaak wordt een uitzondering gemaakt. Dan dienen
ouders bij binnenkomst mee te werken aan een triage-onderzoek.
● Bent u (ingaand op aankomende maandag), tijdens de afgelopen 2 weken, teruggekomen uit
een oranje risicogebied (check: https://www.nederlandwereldwijd.nl/), dan wordt u
dringend geadviseerd om 10 dagen in quarantaine te gaan. Dit geldt niet voor kinderen tot
12 jaar, maar wel voor u als ouder/verzorger: u kunt dan dus niet zelf uw kind
halen/brengen.

Hoe ziet het er verder bij ons op school uit:
Schooltijden en TSO: let op! Dit is gewijzigd!
Vanaf maandag zullen wij weer gaan starten met de “oude” schooltijden van voor de corona periode.
Dit betekent dat er ook weer de mogelijkheid voor tussenschoolse opvang wordt geboden. Hiervoor
is uitgebreid overleg geweest. Dit om ook tijdens het overblijven de richtlijnen zo goed mogelijk te
kunnen volgen. Heeft u hier vragen over? Neem dan contact op met:
Loes Migchielsen (tso-julianaschool@hotmail.com). Ook voor praktische (aanmeld-)zaken (via TSO
online) kunt u met Loes contact zoeken.
De schooltijden zijn als volgt:
Groep 1 tot en met 4:
Maandag, dinsdag en donderdag: 8:45 uur tot 12:15 uur en 13:15 uur tot 15:15 uur
U kunt deze dagen dus ook weer gebruik maken van overblijf of uw kind tussen de middag ophalen
voor de lunch; aanmelden via TSO-online.
Woensdag: 8:45 uur tot 12:45 uur
Vrijdag: 8:45 uur tot 12:15 uur
Groep 5 tot en met 8:
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 8:45 uur tot 12:15 uur en 13:15 uur tot 15:15 uur
U kunt deze dagen dus ook weer gebruik maken van overblijf of uw kind tussen de middag ophalen
voor de lunch; aanmelden via TSO-online.
Woensdag: 8:45 uur tot 12:45 uur.
Uw kanjer(s) naar school brengen:
● Ouders en kinderen komen zoveel mogelijk met de fiets/lopend naar school.
● Graag de kinderen/ouders die aan de graszijde binnenkomen: fietsen parkeren bij de grote
hoeveelheid fietsenrekken bij het handbalveld. Dit om opstoppingen bij de hekken op het
schoolplein te voorkomen.
● Per gezin mag er maar 1 ouder/verzorger brengen/halen. Graag u hier echt aan houden.
Wij hebben 325 leerlingen op school: als er voor elk kind 2 ouders op het plein staan, gaat
het om 650 volwassenen…..dit is echt onverantwoord.
● Er kan gebracht worden tussen 8:35 uur en 8:45 uur. Dit om het brengmoment zo gelijkmatig
in aantallen te laten plaatsvinden. Maak van deze inlooptijd gebruik en wees niet te lang voor
aanvang al op/om de school om zoveel mogelijk contact met andere ouders/verzorgers te
vermijden.
● Wij gebruiken als ingang/uitgang per groep nog steeds de buitendeuren van de lokalen.
Op de bijgevoegde plattegrond ziet u waar u uw kind wegbrengt/ophaalt.
Voor de lokalen aan de kant van de Aert de Gelderhage betekent dit, dat brengen gaat via
het grasveld/de buitenloop-brandroute naar het lokaal. Neem op gepaste afstand afscheid
van uw kind en laat uw kind zelf via de buitendeur van zijn/haar klas naar binnen gaan.
De leerkracht staat daar om de kinderen welkom te heten.
● Ouders/verzorgers die brengen houden 1,5 m afstand van elkaar. Ouders nemen op afstand
afscheid en kunnen zo niet bij het brengen contact hebben met de leerkracht. Heeft u iets te
melden, doe dit dan per mail of parro app naar de leerkracht. Als directie lopen wij ook op
het plein/grasveld; voelt u zich vrij om eventueel ook iets aan ons door te geven/te vragen.
● Er zal weer, zoveel als mogelijk, personeel buiten lopen om het brengen in goede banen te
leiden en te monitoren waar eventueel aanpassingen nodig zijn. Wij verzoeken u vriendelijk
om aanwijzingen van ons personeel op te volgen. Samen staan we sterk en hebben we
hetzelfde uitgangspunt: iedereen zo veilig en gezond mogelijk weer naar school!

Uw kanjer(s) van school halen:
● Ook voor het ophalen geldt: maar 1 ouder/verzorger.
U wacht op uw kanjer op de aangewezen plek op de plattegrond (dit is dezelfde plaats als de
wachtplek: zie plattegrond)
● De kinderen zullen via de buitendeur van hun eigen klaslokaal naar buiten worden begeleid.
● De leerkrachten van de onderbouwgroepen laten uw kanjer naar hun ouder/verzorger
toelopen als zij diegene zien staan.
● De kinderen die naar de BSO gaan, wachten bij hun leerkracht tot zij de BSO medewerker
zien. Wilt u de plattegrond en gewijzigde schooltijden doorsturen naar uw BSO/gastouder?
Dan zijn zij ook op de hoogte en weten zij waar zij uw kanjer kunnen ophalen.
● Na schooltijd graag niet blijven “hangen” op het plein/buiten de hekken.
Leerplicht en onderwijsaanbod:
● Het RIVM geeft aan dat het niet nodig is om kinderen van school thuis te houden als kinderen
geen klachten hebben. Vanaf 8 juni gaan alle basisschoolleerlingen weer naar school. Mocht
u en/of uw kind niet in een risicogroep vallen en houdt u uw kind toch thuis, dan dienen wij
dit door te spreken met de leerplichtambtenaar.
Uiteraard begrijpen wij zorgen! Dus bel gerust als u meer nodig heeft om u gerust te stellen
om uw kind, zo veilig als mogelijk, naar school te laten gaan. U kunt contact hiervoor
opnemen met Heleen Dakilwadjir (030-6038483).
● Het onderwijsaanbod vindt alle dagen voor alle kinderen weer op school plaats. Het thuis
onderwijsaanbod komt hiermee te vervallen. Hooguit als de leerkracht wegens ziekte afwezig
is en er geen invalkracht beschikbaar is.
● Ook voor de leerkrachten geldt namelijk dat, mochten er relevante gezondheidsklachten zijn,
ze niet kunnen gaan werken. Hierdoor bestaat de kans dat de leerkracht van uw kind ook
thuis moet blijven. Aangezien er een zeer beperkt aantal invalleerkrachten beschikbaar is,
kan dit betekenen dat uw kind wegens ziekte geen les op school krijgt. Indien dit aan de orde
is, wordt u hierover door de directeur van de school zo spoedig mogelijk geïnformeerd.
● Bewegen blijft ook belangrijk! Juf Adrie zal vanuit de adviezen “protocol opstart
bewegingsonderwijs”, gym activiteiten weer plaats laten vinden. Materialen worden tussen
de lessen door schoongemaakt en er vindt geen omkleed-moment plaats.
Hygiëne en bescherming:
● Er zijn vaste handen-was-momenten in de klas; hier ziet de leerkracht op toe:
- alle kinderen/leerkrachten wassen direct hun handen bij binnenkomst (jas en
tas blijven bij hun tafel/stoel in de klas).
- alle kinderen/leerkrachten wassen hun handen voor eten/drinken.
- alle kinderen/leerkrachten wassen hun handen nadat zij buiten zijn geweest.
- na ieder toiletgebruik en waar nodig (bv voor gebruik materialen) zullen de
handen worden gewassen.
- de leerkracht zal ook aandacht besteden aan andere hygiënische
voorschriften, zoals de wijze van niezen/hoesten en het gebruik van papieren
zakdoekjes.
● De lokalen zijn ingericht volgens de richtlijnen uit het protocol
- tussen de kinderen onderling zegt de richtlijn: geen 1.5 m.
- tussen de leerkracht en de leerlingen hanteren wij zoveel mogelijk de afstand
van 1.5 m. Dit is bij oudere kinderen makkelijker uitvoerbaar dan bij jonge
kinderen.

-
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●

tussen onszelf als team hanteren wij de 1.5 m.
in de school zijn looproutes aangelegd om zo goed afstand te kunnen
bewaren. Er zal niet op de gang worden gewerkt door de leerlingen uit groep
3 t/m 8. Kleuters zullen wel spelen in de ruimtes op de gang.
Bescherming leerkrachten: een aantal leerkrachten heeft om persoonlijke redenen er de
voorkeur aan gegeven om persoonlijke, beschermende middelen te gebruiken. De leerkracht
licht dit zelf aan zijn/haar klas toe.
Extra schoonmaak: na elke lesdag zal, naast de reguliere schoonmaak, ook de
contactoppervlakken (handvatten, tafels, kranen, etc) grondig worden gereinigd.
Ventilatie(systeem): in de zomervakantie zijn de grote ventilatiebuizen in de lokalen
schoongemaakt. Ook zal onze conciërge er op toezien dat de ventilatieroosters boven de
ramen schoon zijn en gebruikt kunnen worden.
Tevens zal er op korte termijn een quickscan plaatsvinden om ons ventilatiesysteem te
checken op het geldende bouwbesluit en indien nodig zullen aanpassingen hiervoor
plaatsvinden.
Uiteraard zullen ramen en deuren gebruikt worden voor het ventileren van het lokaal.

Geplande komende activiteiten:
De volgende activiteiten komen te vervallen of worden in een andere vorm aangeboden:
- inloopuur aankomende vrijdag: deze kan niet plaatsvinden en wij zullen een digitaal
alternatief bieden. Elke groepsleerkracht zal het lokaal filmen en de eerste klasse-routines
vrijdag delen via Parro. Zo kunt u al wel samen met uw kind een virtueel kijkje in de klas
nemen en is het maandagochtend minder spannend starten.
- startgesprekken zullen digitaal plaatsvinden: informatie hierover volgt in de eerste
schoolweken.

Tot slot:
We hadden heel erg gehoopt dat met ingang van het nieuwe schooljaar het coronavirus weg zou zijn.
We hadden heel graag ouders weer ín de school willen begroeten, want ouders niet in de school; het
gaat tegen onze visie van u “zien en horen” in.. maar helaas, “het is”. Uiteraard hopen wij u wel weer
op het plein te mogen begroeten, weliswaar op afstand, maar nog steeds gevoelsmatig ook weer nu
dichtbij.
Ook dit jaar starten wij, ondanks de spannende tijden voor iedereen, weer vol vertrouwen in de
toekomst en weer vol vertrouwen in een goede fijne samenwerking met u. Heb ook écht vertrouwen
in ons. Wij houden onszelf continu op de hoogte van alle ontwikkelingen en informeren u écht zo
snel als mogelijk is, bij wijzigingen/veranderingen. Wij begrijpen uw zorg, wij delen deze zorg en doen
er alles aan om iedereen op de Koningin Julianaschool veilig naar school te laten gaan.
Wij hebben op voorhand uw vertrouwen hierbij echt nodig.
Samen sterk...het was, het is en dát blijft….nog steeds!
Hartelijke groet,
Sonja de Groot en Martine Spreeuw
Directie Koningin Julianaschool
infojulianaschool@fluenta.nl
030 -6038483

