Beste ouders/verzorgers,
Maandag 8 februari gaan de scholen weer open. We zijn erg blij dat we iedereen weer op school
kunnen ontvangen, maar we weten ook dat we nog niet van het virus af zijn en dat we ons moeten
houden aan de maatregelen die we vanuit het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
hebben gekregen. In deze nieuwsbrief vindt u praktische zaken m.b.t. de heropening van de school.

Organisatie:
Een dringend advies is, om de contacten tussen de verschillende groepen zo klein mogelijk te
houden. Daarom werken we in drie groepen (onder-, midden- en bovenbouw) met eigen
leerkrachten.
De lessen beginnen om 08:30 uur. De leerlingen komen pas om 08:25 uur op school (zo laat mogelijk,
maar wel om 08:30 uur in de klas).
Er wordt gebruik gemaakt van diverse ingangen van het schoolgebouw:



Kleuteringang: Onderbouw (Groep 1 en 2)
Hoofdingang: Midden/bovenbouw (Groep 3 t/m 8)

De leerlingen gaan met de eigen leerkracht naar binnen.
Voor schooltijd is het plein verdeeld in drie vakken waar de leerlingen zich kunnen verzamelen.







Bovenbouw (gr 6 t/m 8): Voetbalveld.
Middenbouw (gr 3 t/m 5): Houtsnippers bij de schommels
Onderbouw (gr 1 en 2): Voor school op het plein.
De leerlingen worden het liefst alleen of maximaal door 1 ouder op school gebracht.
Ouders/verzorgers komen niet op het plein en nemen bij het hek afscheid. Het zogenaamde
“tút en der út” principe is hier van toepassing.
Na schooltijd kunnen ouders/verzorgers hun kind(eren) verspreid en op de minimale
voorgeschreven afstand van 1,5 meter afstand buiten het schoolplein opwachten.
Ouders/verzorgers mogen helaas niet in school komen.

Pauze:
Pauzes worden niet gelijk gehouden en vinden plaats in dezelfde samenstelling als onder schooltijd:




09:45 uur – 10:00 uur en 11:15 uur – 11:45 uur: Onderbouw (gr 1 en 2)
10:00 uur – 10:15 uur en 11:45 uur – 12:15 uur: Middenbouw (gr 3 t/m 5)
10: 15 uur – 11:30 uur en 12:15 uur – 12:45 uur: Bovenbouw (gr 6 t/m 8)

De eigen leerkracht verzorgt de pleinwacht.
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Inrichting schoolgebouw:



De lokalen worden zo ingericht dat de afstand tussen leerlingen en leraar zo vaak als
mogelijk groter is dan 1,5 meter.
De leerlingen van de groepen 3 t/m 8 hebben een vaste werkplek in de klas. Daarbij
wordt de afstandsmaatregel van 1,5 meter tussen leerlingen en leerkracht in acht
genomen.

Hygiëne:
Op school is er voldoende zeep, papieren zakdoekjes, schoonmaakmiddelen, oppervlaktesprays en
desinfecterende middelen aanwezig (in de klas en bij de entree(s)).
Leermiddelen, speelgoed, speelmaterialen, devices en werkplek dienen bij gebruik door meerdere
leerlingen met regelmaat ontsmet te worden. Ook materialen die met regelmaat door meerdere
leerkrachten worden gebruikt worden met regelmaat ontsmet.
Verplicht handenwassen:










Aan het begin van de schooldag (08:30 uur)
Voor het eten
Na de pauzes
Na bezoek wc

Iedereen wast zijn/haar handen meerdere keren per dag en goed ten minste 20 sec.
Er worden geen handen geschud.
Hoesten/niezen in de elleboog.
Niet aan je gezicht zitten
Afstand houden overeenkomstig de afspraken zoals ze in dit protocol staan

Mondkapje/face-shield:
Er is een dringend advies gegeven (OCW en Stichting Comprix) om de leerlingen van de groepen 6, 7
en 8 een mondkapje te laten dragen als ze zich verplaatsen binnen de school. Wij sluiten ons hierbij
om de kans op verspreiding van corona te verkleinen.

Afwezige leerlingen:
Indien leerlingen afwezig zijn door verkoudheidsklachten (zie voorschriften in de brief van Comprix)
niet aanwezig kunnen zijn, proberen we voor de leerlingen van de groepen 3 t/m 8 “mee-kijk
onlineonderwijs” te regelen voor de desbetreffende leerling.

Afwezigheid leerkracht(en):
Indien de leerkracht wegens verkoudheidsklachten enz. thuis moet blijven, proberen we dit intern op
te lossen met duo-leerkrachten en/of schakelen we over naar online thuisonderwijs. We proberen dit
allemaal zo snel mogelijk te regelen, maar we willen u wel dringend vragen om opvang achter de
hand te houden. De opvang zoals die nu op school geregeld is, komt te vervallen.

Traktatiebeleid:
We vinden het erg vervelend dat kinderen sinds de coronatijd met hun verjaardag niet kunnen
trakteren. We hadden gehoopt dat we deze maatregel konden laten varen. Maar met de komst van
de Britse variant van het coronavirus hebben we besloten om geen traktaties, in ieder geval tot aan
de voorjaarsvakantie, toe te staan. Hiermee proberen we de verspreiding zo klein mogelijk te
houden.

Overig:








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 dan geen
online-onderwijs worden gegeven maar proberen we voor de leerlingen van de groepen 3
t/m 8 “mee-kijk onlineonderwijs” te regelen.
De speelgoedmiddag komen voor deze weken te vervallen. Andere groepen nemen ook geen
speelgoed enz. mee naar school.
De lessen van de buurtsportcoach komen voorlopig te vervallen.
De lessen Engels, IMV, HVO en GVO komen in de huidige vorm ook te vervallen. Dit i.v.m.
extern personeel.
Al het materiaal graag maandag 8 februari schoon op school inleveren.
Mankementen aan de Chromebooks graag doorgeven via directeur@jasker.nl.

Voor het testbeleid en quarantainemaatregelen verwijs ik u naar de brief van ons bestuur Edwin de
Weers en Jan Veenstra.
Wij realiseren ons dat dit zware/vervelende maatregelen zijn. Wij hadden het ook graag anders
gezien, maar omdat wij de veiligheid voor iedereen zo goed mogelijk willen garanderen, zijn wij
genoodzaakt om deze maatregelen te treffen.
Mochten er nog vragen zijn, dan kunt u contact opnemen via het mailadres directeur@jasker.nl

