Breda, 08-05-2020
Betreft: OPSTART SCHOOL
Beste ouders/verzorgers,
Vanaf 11 mei gaan wij het onderwijs weer hervatten, zij het in aangepaste vorm.
Bij onze afwegingen staan steeds het welbevinden, de veiligheid, gezondheid en het hervinden van
ritme en stabiliteit van onze leerlingen en medewerkers voorop. We hebben bekeken hoe we,
binnen deze afwegingen en onze mogelijkheden, het onderwijs weer vorm kunnen geven.
De richtlijnen van het RIVM blijven van toepassing. Kinderen komen NIET naar school als ze
klachten hebben (verkoudheid, keelpijn, hoesten, benauwdheid/moeilijk ademen, koorts).
Ook wanneer een gezinslid koorts heeft of wanneer een gezinslid Corona heeft, blijft iedereen in
het huishouden thuis. Wanneer een kind gedurende de dag klachten ontwikkelt, wordt een ouder
gebeld en dient het kind direct opgehaald te worden.
De richtlijn van 1.5 m onderlinge afstand wordt voor kinderen losgelaten. De onderlinge afstand van
1,5 m. tussen medewerkers en kinderen wordt zoveel mogelijk in acht genomen.
We hebben geprobeerd zo volledig en duidelijk mogelijk te zijn. Mocht u toch zaken missen of niet
begrijpen, dan kunt u contact opnemen met de leerkracht van uw zoon of dochter of met de
schoolleiding.
Van de leerkracht van uw zoon/ dochter ontvangt u via een apart bericht nog specifiekere informatie
inzake b.v. inlooptijd.
Met vriendelijke groet,
Team NBS de Hoogakker.

Naar school komen / naar
school brengen

Van leerlingen uit de groepen 5 t/m 8 verwachten wij een grote
mate van zelfstandigheid en verzoeken u dan ook, waar
mogelijk, de kinderen niet te brengen en te halen. Indien het niet
anders kan brengt/haalt slechts één ouder de kinderen.
Kinderen komen zoveel mogelijk te voet naar school. Zodra de
kinderen op school aan komen gaan zij direct naar hun eigen
klas. U zult begrijpen dat het in deze periode, nog meer dan
anders, nodig is op tijd op school te zijn, maar niet vroeger dan
strikt noodzakelijk.
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Het is niet de bedoeling dat kinderen met of zonder hun ouders
buiten het hek wachten of op het plein spelen vóór en na
schooltijd.
Op het plein is toezicht.
Kinderen uit de groepen ½ komen alleen met de fiets naar school
als zij zelfstandig hun fiets in het rek kunnen zetten.
De kinderen van de groepen 1/2 worden bij het hek opgevangen
door de leerkracht.
De kinderen van groepen 3 t/m 8 lopen vanuit het hek
zelfstandig naar binnen.
Naar huis gaan

Blokmoeren grp 1 / 2 :
Hier is voor een wat andere regeling gekozen dan aan de
Wandelakker gelet op de specifieke (verkeers)situatie. Eén ouder
per kind mag maximaal 5 minuten voor het einde van de lestijd
op het plein komen. Een ouder kan ook verschillende leerlingen
uit de groepen 1/2 mee naar huis nemen.
Ouders wachten bij de zandbak en houden onderling de 1,5
meter afstand in acht. Ouders gaan z.s.m. van het plein af zodra
ze hun kind bij zich hebben.
Wandelakker grp 1/2 : leerkrachten komen met hun groep in
rijen naar buiten en dragen de kinderen bij het hek over aan hun
ouders.
Overige groepen :
Ouders van groep 3 wachten achter het hek, en houden afstand
van elkaar. Ouders van groep 4 t/m 8 maken met hun kinderen
afspraken waar zij wachten (bijvoorbeeld in de auto) graag op
enige afstand van de school.

Plein en gebouw alleen
toegankelijk voor leerlingen
en medewerkers

Plein en gebouw zijn alleen toegankelijk voor medewerkers van
NBS de Hoogakker en Kober, externe hulpverleners en stagiaires.
Indien u de leerkracht iets mede wilt delen dan doet u dat via email. Op die manier kunt u ook een afspraak maken voor een
(beeld)gesprek.

Hygiëne

Handen wassen :
Wij zullen erop toe zien dat de kinderen zodra ze op school zijn
meteen hun handen wassen.
We hebben voldoende zeep, papieren handdoeken en
desinfecterende handgel. Verder letten wij erop dat gedurende
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de dag de handen regelmatig worden gewassen b.v. voor het
eten en na een toiletbezoek.
Wij vragen u om uw kind ook de handen te laten wassen voordat
het naar school vertrekt.
Toiletgebruik:
Het toiletgebruik blijft zoals het met de kinderen is afgesproken.
Na toiletbezoek moeten de handen goed worden gewassen met
water en zeep, afdrogen met papieren handdoekjes.
Ongelukjes :
Bij een kleine verwonding bij een kind plakt een leerkracht een
pleister of een gaasje. Leerkrachten verschonen geen kinderen
als ze het in hun broek hebben gedaan. In dat geval worden de
ouders gebeld.
Schoonmaak:
Dagelijks worden tussendoor klinken, toetsenborden,
tafelbladen e.d. schoongemaakt door leerkrachten.
Er zijn bij het schoonmaakbedrijf meer uren ingekocht om extra
werkzaamheden ( bv. schoonmaken toiletten) te verrichten.
Kleine pauze en lunch

Gang en hal

Deuren, ventilatie

Thuisonderwijs

Er zijn gespreide pauzetijden. Er is steeds één groep
(Blokmoeren) of zijn twee groepen(Wandelakker) tegelijkertijd
op het schoolplein.
U geeft fruit mee voor in de kleine pauze (het schoolfruit is
inmiddels gestopt), een lunch en iets te drinken voor beide
pauzes. Geef fruitbakjes en bekers mee die de kinderen zelf
kunnen openmaken zodat de leerkrachten zo min mogelijk in
aanraking komen met deze spullen.
We leren de kinderen om rechts aan te houden in de gangen.
Daar waar nodig geven wij de looproute met pijlen aan. De gang
en hal worden verder zo min mogelijk gebruikt voor
onderwijsactiviteiten.
De deuren in de school worden zoveel mogelijk open gelaten
zodat klinken nauwelijks vastgepakt hoeven te worden.
Leerkrachten zullen hun lokaal regelmatig ventileren: deuren en
ramen open.
Het thuisonderwijs krijgt een andere vorm. Er zal geen online
instructie meer worden gegeven. De leerkrachten geven
verwerkingsstof met de kinderen mee naar huis. Geef uw kind
daarom een stevige tas ( geen plastic!) mee zodat schoolspullen
fatsoenlijk blijven.
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Ook zal er digitaal huiswerk worden gegeven. Het is niet mogelijk
om tijdens het thuisonderwijs contact op te nemen met de
leerkracht. Vragen die kinderen hebben over de lesstof kunnen
tijdens de dagen die de kinderen op school zijn worden gesteld.
Inhoud van het onderwijs

Voor de kinderen is het van belang dat na het openen van de
school de focus ligt op het sociaal emotioneel welbevinden en
het hervinden van ritme en stabiliteit. Daarnaast zullen we
terugkijken op de periode van het thuisonderwijs en starten we
het lesprogramma weer op, uitgaande van de leerlijnen,
leerdoelen en mede gelet op het niveau waarop de kinderen zich
bevinden.
De kinderen hebben bij terugkomst op school mogelijk
verschillende onderwijsbehoeften. Het spreekt voor zich dat het
even tijd kost om dit van ieder kind goed in beeld te krijgen.

(Cito)Toetsen, rapporten en
oudergesprekken
Gymlessen

Hierover doen we op dit moment nog geen uitspraken. We
informeren u op een later moment.
De groepen 3 t/m 8 gaan vooralsnog niet gymmen in de sporthal
of gymzaal. Wel zullen we zorgen voor momenten van beweging
en spel onder schooltijd.
Het schoolkamp voor groep 8 en de schoolreizen gaan niet door.
Over de sportdagen hebben we nog geen beslissing genomen.
Voor de activiteiten in het kader van ‘afscheid groep 8‘ kijken we
of er alternatieven mogelijk zijn.
Trakteren mag, maar kinderen gaan de overige klassen nu even
niet langs. De traktatie moet verpakt zijn zodat deze mee naar
huis gegeven kan worden. De tweede helft van de klas krijgt de
traktatie op de dag dat zij aanwezig zijn. Wel graag even vóóraf
contact opnemen over het moment van trakteren.

Buitenschoolse activiteiten

Trakteren
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