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Nieuwsbrief Opstart
Esmoreit 11 mei
Beste ouder(s), verzorger(s), jongens en meisjes,
Maandag 11 mei start de school weer. We zijn heel blij dat wij vanaf die dag
jullie weer kunnen zien en spreken. Daar kijken wij echt naar uit.
Voor de vakantie zijn jullie geïnformeerd over de organisatie van de school
vanaf 11 mei. Een aantal ouders hebben ons gemaild met enkele vragen over
de organisatie en de indeling van de groepen.
Met deze brief willen wij u nogmaals de organisatie toelichten en daarmee
duidelijkheid verschaffen.

7 mei 2020

Belangrijke data
Data
11 mei
21 mei
22 mei
31 mei
1 juni

Activiteit
Opstart
Hemelvaart.
Kinderen vrij
Hemelvaart
Kinderen vrij
1e Pinksterdag
Zondag
2e Pinksterdag
Kinderen vrij

Vanuit het ‘protocol opstart basisonderwijs’ waren er een aantal strikte
richtlijnen m.b.t. de verdeling van de leerlingen, o.a.:
De kinderen worden verdeeld in 2 cohorten.
De kinderen uit hetzelfde gezin zitten in hetzelfde cohort
De kinderen gaan hele dagen naar school
50% fysiek onderwijs
De kinderen in de cohorten blijven van elkaar gescheiden
Omdat de kinderen in de onderbouw de vrijdagmiddag vrij hebben en wij de werktijden daarop hadden afgestemd,
zijn er vrijdagmiddag te weinig leerkrachten beschikbaar om ook de onderbouw ’s middags les te geven.
Daarom wisselen we na 4 weken, zodat alle kinderen in de onderbouw dan hetzelfde aantal lesuren hebben in de
laatste schoolperiode.
Uiteraard zijn wij ons bewust dat dat wisselen voor u, als ouder, lastig kan zijn i.v.m. werkdagen. Het kan wellicht ook
juist beter passen na de wissel.
Het kan zijn dat uw kind niet bij de favoriete vriendjes / vriendinnetjes in het groepje zit. Het was, gezien de strikte
richtlijnen, ook ondoenlijk om daar rekening mee te houden. We beseffen dat ook dit lastig voor u en/of uw kind kan
zijn, maar het is echt niet mogelijk om te ruilen.
De school blijft noodopvang organiseren. Dit betekent dat kinderen van ouders met een cruciaal beroep en kinderen
uit kwetsbare gezinnen een beroep kunnen doen op de noodopvang, mits zij zelf echt geen andere opvang kunnen
regelen. Indien nodig is er op woensdag opvang geregeld. De kinderen van de noodopvang blijven bij elkaar (immers
hetzelfde cohort) en worden apart opgevangen en begeleid. Dit zal gebeuren in het oude lokaal van groep 2. (naast
de bieb) Het is de bedoeling dat zij dan hun huiswerk maken. Uiteraard hebben zij ook pauze en buitenspelen, maar
ook dit zal apart gebeuren.
Woensdag wordt door de leerkrachten gebruikt om, naast afstandsonderwijs, administratie en planning bij te
houden, weektaak uit te werken, vervolgen van de activiteiten m.b.t. de schoolontwikkeling voort te zetten.

Schooltijden
groep 1 t/m 4
maandag:
08.30 – 14.45 uur
dinsdag:
08.30 – 14.45 uur
donderdag : 08.30 – 14.45 uur
vrijdag:
08.30 – 12.00 uur

groep 5 t/m 8
maandag: 08.30 – 15.15 uur
dinsdag:
08.30 – 15.15 uur
donderdag : 08.30 – 15.15 uur
vrijdag:
08.30 – 15.15 uur

De onderbouw heeft vrijdag om 12.00 uur vrij. Na vier weken wisselen de groepen en dan heeft de andere helft van
de onderbouw les op vrijdag en dus om 12.00 uur vrij.
De onderbouw heeft op maandag, dinsdag en donderdag een half uur eerder vrij. Voor de uitleg van de uren
verwijzen wij u naar het protocol op de site van de school.
Deze brief is ook naar de BSO gestuurd. Zij zijn hiermee geïnformeerd.
Pauze en buitenspelen
De kinderen moeten apart buitenspelen. Op Esmoreit zijn er drie speel-leerpleinen. Elke groep krijgt een plein
toegewezen en dat rouleert per schooldag.
Ouders in de school en brengen en halen
Ouders mogen na de meivakantie niet in de school komen. Wij vragen u met enige klem om uw kind(eren) alleen
(1 ouder) naar school te brengen. Ouders die hun kinderen via de Wispelweg naar school brengen dienen achter het
blauwe hek te blijven. De kinderen kunnen zelf 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.
De leerlingen maken steeds van dezelfde deur gebruik:
groep 1; achteringang nevengebouw groep 5: witte deur Butzelaarzijde
groep 2: blauwe deur Butzelaarzijde groep 6: witte deur Butzelaarzijde
groep 3: blauwe deur Butzelaarzijde groep 7: ingang Wispelweg
groep 4: witte deur Butzelaarzijde
groep 8: ingang Wispelweg
Wilt u uw kind(eren) tussen 08.25 en 08.30 uur brengen, zodat kinderen ook niet lang op het plein moeten wachten.
Er is ook geen pleinwacht. Zodra de kinderen de school ingaan, desinfecteren zij hun handen met een
desinfecterende gel. Hier is ook toezicht bij door de leerkrachten.
Wilt u uw kind(eren) een goede stevige tas voor alle werkboeken, boeken en schriften meegeven? De geleende
chromebooks mogen nog thuis blijven. Dit i.v.m. het onderwijs op afstand.
Jassen en tassen worden in de klas meegenomen. De jassen worden over de rugleuning van de eigen stoel gehangen
en de tas wordt naast of onder het tafeltje gezet.
Contact met ouder(s), verzorger(s), aanbod zieke / afwezige kinderen
Mocht uw kind ziek zijn of om een andere reden niet naar school kunnen, dan kunt u vragen e.d. van uw kind
betreffende de leerstof mailen naar de leerkracht. Hij / zij zal n.a.v. uw mail deze via de mail beantwoorden of
telefonisch contact met u of uw kind opnemen.
Er vindt zo weinig mogelijk contact plaats tussen ouders en leerkrachten. Heeft u een dringende vraag dan kunt u
ook deze aan de leerkrachten mailen. Zij zullen uw vraag of via de mail beantwoorden of telefonisch contact met u
opnemen.

We hopen u met deze brief voldoende te hebben geïnformeerd en kijken uit om weer in de klas les te geven aan de
kinderen!!
Namens het team Esmoreit
Edwin Buse

