We gaan weer open

5 februari 2021

Beste ouder(s) en verzorger(s),
Wij zijn er weer klaar voor en blij dat we uw zoon en/of dochter weer mogen ontvangen!
Net als de vorige schoolopening gaan we ons houden aan de wettelijke richtlijnen en dringende adviezen vanuit de
overheid. Veel richtlijnen zult u herkennen en blijven zoals u al gewend was. Daarnaast is de overheid gekomen met
aanvullende maatregelen.
Hieronder een overzicht wat dit betekent voor onze school.
Schooltijden
Er is een noodzakelijke maatregel afgekondigd dat scholen gespreide begin-, pauze- en eindtijden hanteren. Een
noodzakelijk maatregel dient door school te worden opgevolgd.
Hieronder de schooltijden:
Unit 1 en 2
maandag:
08.30 - 14.15 uur
dinsdag:
08.30 - 14.15 uur
woensdag:
08.30 - 12.30 uur
donderdag : 08.30 - 14.15 uur
vrijdag:
08.30 –12.00 uur
unit 3 en 4
maandag:
dinsdag:
woensdag:
donderdag :
vrijdag:

08.20 - 14.05 uur
08.20 - 14.05 uur
08.20 - 12.20 uur
08.20 - 14.05 uur
08.20 - 14.05 uur

Brengen en halen
Kinderen unit 4 gaan zelfstandig naar school. Zij komen het schoolplein op via de Butzelaarstraat.
De kinderen van unit 2.4 en unit 3 komen ook via de Butzelaarstraat het schoolplein op. Ouders die hun kind
brengen komen niet het schoolplein op. De kinderen van unit 1 en unit 2.3 komen via de Wispelweg het schoolplein
op.
De kinderen worden per gezin door 1 ouder naar school gebracht. Ouders die hun kinderen via de Wispelweg naar
school brengen dienen buiten het blauwe hek te blijven. De kinderen zelf kunnen meteen de school ingaan.
Ouders die hun kinderen via de Butzelaarstraat brengen dienen achter de houten paaltjes te blijven. De kinderen
kunnen zelf meteen de school ingaan.
Ouders brengen hun kinderen maximaal 5 minuten voor aanvang van de les naar school. Zodat de kinderen direct
door kunnen lopen en de school ingaan. Ouders worden met klem verzocht om niet bij de ingang van de
schoolpleinen te blijven staan, maar direct na het brengen weer te vertrekken.

We verzoeken ouders om, daar waar zij andere ouders kunnen ontmoeten en de 1,5 m niet kunnen garanderen, een
mondkapje te dragen.
Ouders zorgen dat de leerkracht weet hoe zij te bereiken zijn. Ook informeren zij de leerkrachten telefonisch of per
mail m.b.t. mededelingen omtrent hun kind.
De leerlingen maken steeds van dezelfde deur gebruik:
unit 1:
ingang PSZ
unit 2:
ingang Butzelaarstraat
unit 3.5 :
ingang Butzelaarstraat
unit 3.6
ingang Wispelweg
unit 4:
ingang Wispelweg
Verzamelplek BSO
Een medewerker van de BSO zal op het plein een verzamelpunt hebben. De BSO is alleen open voor ouders met
cruciale beroepen.
Mondkapjes of gezichtsmaskers
Voor kinderen van groep 7/8 en leerkrachten geldt het dringende advies om
mondkapjes te dragen als zij zich door school bewegen. Het hoeft niet in het
eigen lokaal. We volgen zoveel mogelijk dit advies. Alle leerkrachten dragen een
mondkapje zodra zij de klas verlaten. De kinderen van groep 7 en 8 hebben hun
eigen ingang en komen niet verder in de school. Zij hebben hun eigen ‘bubbel’.
Binnen deze ‘bubbel’ hoeven zij geen mondkapje te dragen. Kinderen die dit wel
willen kunnen dat uiteraard doen. In de groep wordt ook aandacht besteed aan
die vrije keuze.
Aantal contactmoment binnen de school beperken
Uitgangspunt is dat het aantal contacten op school beperkt moet worden. Dit geldt voor zowel leerlingen als
personeel.
• Leerlingen zullen daarom in de komende periode niet met leerlingen uit een andere groep samenwerken. En
spelen
• Voorlopig vinden er geen gezamenlijke activiteiten plaats met andere groepen.
• Gesplitste pauzes: De groep van uw kind heeft samen met eigen leerkracht op een eigen moment pauze.
• Looproutes binnen school: De kinderen komen via een vaste ingang de school in, waardoor er zo min
mogelijk ‘tegenliggend verkeer’ in de gangen is
• Externe begeleiding en lessen door vakleerkrachten en stagiaires vinden voorlopig niet plaats.
• Er vinden geen fysieke teambijeenkomsten of overleg plaats.
• Gesprekken met ouders vinden online plaats.
Wat is cohortering?
Cohortering betekent dat leerlingen worden ingedeeld in subgroepen en dat contact tussen deze subgroepen wordt
beperkt. Vanuit de overheid is het advies om bovenbouwleerlingen, daar waar mogelijk is, in koppels of subgroepen
te laten werken.
‘Groep van uw kind’ als cohort
De besturen van mijnplein en de Mare en de directies geven aan dat praktisch gezien, in onze huidige klaslokalen/
gebouwen, het niet of nauwelijks mogelijk is om groepjes kinderen van elkaar apart te houden. Daarnaast geven zij
aan dat het sociale aspect, dat álle kinderen in een groep of unit elkaar weer ontmoeten en met elkaar kunnen
spelen, erg belangrijk is. De groep of unit van uw kind wordt daarom als een cohort gezien. Toch kiezen wij ervoor
om juist in units 2, 3 en 4 de groepen wel te scheiden. De kinderen blijven ook zoveel mogelijk in hun eigen lokaal en

werken niet op het leerplein of andere werkplekken. Bij unit 1 zijn de ruimtes en de kinderen zo met elkaar
verbonden dat we daar geen scheiding in de unit kunnen en willen aanbrengen. Wel blijven de kinderen van unit 1
in hun eigen unit en is er geen contact met andere groepen en de PSZ. De PSZ en unit 1 blijven van elkaar
gescheiden.
Het is aan de groepsleerkrachten of in de groepen nog kleinere cohorten worden gemaakt.
Aandachtspunt is dat juist de onderlinge sociale contacten in de groep, het elkaar ontmoeten ni de klas,
samenwerken van groot belang zijn
Groepen onderling houden we binnen het schoolgebouw zoveel mogelijk van elkaar scheiden.
Inrichting van de lokalen.
De lokalen worden zodanig ingericht dat de leerkracht op 1,5m afstand van de leerlingen kan blijven. Ook de 1,5 m
afstand tussen de leerlingen wordt zoveel mogelijk nageleefd.
De kinderen van unit 4 zitten zoveel mogelijk in tweetallen.
De kinderen van de units 2 en 3 zitten of in tweetallen of in groepjes van maximaal 5 kinderen.
Voor de unit 1 hoeft dat niet, maar ook hier wordt er zoveel mogelijk afstand tussen de kinderen gerealiseerd. De
leerkrachten hebben deze tweetallen en/of groepjes ook geregistreerd en er is een actuele plattegrond waar welk
kind zit.
Besmetting op school
Als er een besmetting plaats vindt, volgen school, leerlingen en ouders de instructies van de GGD. Alle huisgenoten
en nauwe contacten van de besmette persoon gaan in quarantaine. Dit geldt ook voor alle kinderen die hieronder
vallen. Dat betekent dat als een kind of leerkracht positief wordt getest, de hele klas in thuisquarantaine gaat. Op
dag 5 kunnen leerlingen en leerkrachten zich laten testen. Bij een negatieve uitslag mag men weer naar school.
Wij houden er rekening mee dat ook bij ons op school dit kan gebeuren. Mocht een hele groep of leerkracht in
thuisquarantaine moeten, dan zoeken wij voor advies contact met de GGD, vindt er oudercommunicatie plaats.
School dient zich bij communicatie over besmettingen op school te houden aan de wet- en regelgeving op het
gebied van bescherming van persoonsgegevens/privacy.
Ook zullen we ons inspannen om dan zo snel mogelijk over te gaan tot onderwijs-op-afstand. Soms zal dat niet
direct mogelijk zijn. Wij vragen hiervoor uw begrip. Voor meer informatie verwijzen we u naar de ouderbrief vanuit
de besturen die gisteren is verstuurd. (zie ook bijlage)
Veiligheid en hygiëne kinderen
Handen wassen
In alle groepen wordt opnieuw aandacht besteed aan regelmatig en goed handen wassen. Zo starten wij op school
dagelijks met het ontsmetten en/of handen wassen en zullen de kinderen gedurende de dag meerdere malen de
handen wassen.
1,5 meter afstand
Kinderen hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te bewaren. Leerkrachten zullen wel waar mogelijk 1,5 meter
afstand t.o.v. kinderen houden. Waar dat werkbaar en wenselijk is, is in de lokalen rondom het bureau of de stoel
van de leerkracht extra ruimte gecreëerd. Het is onze intentie om binnen school de 1,5 meter afstand t.o.v. uw kind
te waarborgen, in praktijk kunnen we dit nooit helemaal realiseren.
Ventilatie, warme kleding
Binnen school ventileren wij meerdere keren op een dag . Wilt u zorgen dat uw kind zich warm heeft aangekleed?
Ook een extra vest voor in de klas, kan handig zijn.

Zelfstandigheid; Bekers, bakjes, makkelijke kleding
Ook onderbouwleerkrachten willen, indien mogelijk, zoveel mogelijk afstand houden van leerlingen. Wilt u zoveel
mogelijk pauzebakjes en bekers meegeven die kinderen zelf goed kunnen openen? Ook een verzoek om ze niet te
strak dicht te draaien?
Wanneer mag uw kind wel of niet naar school?
We houden ons aan de richtlijnen van het RIVM. Onderaan deze brief leest u wanneer een leerling wel of niet naar
school mag komen. Mocht u twijfelen, belt u dan gerust even om te overleggen. School heeft nauw contact met de
GGD. Eventuele vragen kunnen we ook voorleggen aan hen.
Wilt u kinderen die ziek zijn, ziekmelden tussen 8.00- 8.30 uur?
Uw kind wordt ziek op school
Leerkrachten of leerlingen, die overdag ziek worden gaan meteen naar huis. Dat betekent ook dat ouders bereikbaar
moeten zijn en ook iemand achter de hand moeten hebben, die het kind kan halen.
Verjaardagen
In de afgelopen periode zijn een paar kinderen jarig geweest. Allemaal van harte
gefeliciteerd! Kinderen die dat willen, mogen in overleg met de leerkrachten een moment
plannen om dit alsnog te vieren. Verjaardagen van kinderen gaan we binnen de groepen
vieren en de jarige mag ook trakteren.
De traktatie dient wel voorverpakt te zijn en de jarige moet het wel zelf naar binnen kunnen
brengen. Wilt u de traktatie daarom bescheiden houden?
Lesboeken, werkboeken, chromebooks
Graag zien wij maandag 8 februari alle schoolspullen terug op school. Wilt u samen met uw kind kijken of alles weer
terug naar school komt?
Denkt u bij de chromebooks ook aan het meegeven van het netsnoer met adapter en de bruikleenovereenkomst.
Tot slot!
Ouders, we willen jullie hartelijk bedanken voor jullie inzet en geduld bij het
thuisonderwijs. Maandag a.s. kijken we uit naar uw zoon en/of dochter. We gaan er
heel fijne lesdagen van maken!
De informatie in deze brief is wat veel en zakelijk. We willen echter zorgvuldig
handelen en vragen u daarom om zich zo goed mogelijk aan alle richtlijnen te
houden. Samen met elkaar gaat ons dat vast lukken.
Mocht u vragen hebben, dan kunt u altijd contact opnemen met de directie.
Namens team Esmoreit
Vriendelijke groet ,
Ellen Woertman
Edwin Buse
________________________________________________________________________________________

Bijlage ter extra info

Wanneer mag uw kind wel of niet naar school?
We houden ons aan de richtlijnen van het RIVM. Zie hiervoor:

https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19#index_Ziekte--Besmettelijkheid

Kinderen tot en met de basisschoolleeftijd mogen naar de basisschool, met:
• verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn);
• als ze af en toe hoesten,
• met astma of hooikoorts zonder koorts of benauwdheid.
Zij moeten thuisblijven als:
• het kind naast verkoudheidsklachten ook koorts heeft en/of benauwd is en/of (meer dan incidenteel)
hoest.
• als zij getest gaan worden en/of in afwachting zijn van het testresultaat.
• het kind een contact is van een patiënt met een bevestigde COVID-19 infectie.
• het kind bij iemand in huis woont die, naast milde klachten die passen bij COVID-19, ook koorts heeft
en/of benauwd is. Dan geldt: iedereen in het huis blijft thuis totdat die persoon een negatieve testuitslag
heeft;
• het kind een huisgenoot is van iemand met een bevestigde COVID-19 infectie. Het kind blijft thuis
gedurende de quarantaineperiode. Als het kind geen klachten ontwikkelt tijdens deze periode mag het kind
daarna weer naar school.
Zie voor meer informatie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid19/algemenecoronaregels/thuisquarantaine/quarantainegezinnen-met-kinderen
Klachten, ziekte en ziek melden
Wilt u ziekte of afwezigheid van uw kind(eren) telefonisch melden tussen 8.00 en 8.30 uur? Mocht u twijfelen of uw
kind mag komen, dan kunt u ook altijd eerst met school bellen. School heeft nauw contact met de GGD. Een
eventuele vraag kunnen we ook daar neerleggen.
Testen van kinderen jonger dan 12 jaar wordt dringend geadviseerd als:
• de klachten niet (alleen) bestaan uit verkoudheidsklachten (bijv. als er ook sprake is van hoesten, koorts en/of
benauwdheid), of anderszins ernstig ziek is,
• er een indicatie is in het kader van een bron- en contactonderzoek,
• het kind deel uitmaakt van een uitbraakonderzoek. Kinderen die getest worden, blijven thuis totdat de uitslag
bekend is.
Voor meer informatie zie: https://lci.rivm.nl/langdurig-neusverkouden-kinderen
Positief getest?
• Wanneer een leerling positief getest is op corona moet hij/zij ten minste 7 dagen thuis in isolatie blijven en
uitzieken. De leerling mag pas weer naar school en de opvang als hij/zij na deze 7 dagen ook 24 uur geen klachten
meer heeft.
Zie voor meer informatie over thuisblijven: https://lci.rivm.nl/informatiepatientthuis
Iemand in het huishouden heeft klachten?
• Als iemand in het huishouden van de leerling naast milde COVID-19 klachten ook koorts boven 38 °C en/of
benauwdheidsklachten heeft, blijft de leerling ook thuis in quarantaine. Deze huisgenoot zal zich moeten laten
testen. In afwachting van de uitslag blijft de leerling thuis.
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronaviruscovid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/inthuisquarantainedoor-corona
Iemand in het huishouden is getest?

Als iemand in het huishouden van de leerling getest is voor COVID-19 en een positieve uitslag heeft, dan blijft de
leerling tot 5 dagen vanaf de testafname thuis in quarantaine. Indien de huisgenoot dan nog geen klachten heeft
ontwikkeld, mag de leerling 5 dagen na de testafname weer naar school. Krijgt de huisgenoot wel klachten dan blijft
de leerling 10 dagen na het laatste nauwe contact met deze persoon thuis. Vanaf dag 5 van de quarantaine kan de
leerling getest worden en bij een negatieve test mag hij uit quarantaine.
Voor meer informatie zie: https://lci.rivm.nl/COVID-19-bco.

