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Heropening basisschool de Beemden
Vanaf aanstaande maandag, 8 februari, gaan alle kinderen weer naar school. We vinden het erg fijn
dat we de kinderen mogen verwelkomen. We willen de heropening zo veilig en verantwoord
mogelijk voor leerlingen en leerkrachten organiseren. Vandaar dat we een aantal afspraken en
maatregelen nemen waarvoor we ook uw medewerking en begrip vragen. De afspraken zijn
gebaseerd op de richtlijnen vanuit de overheid, daarbinnen hebben we als school keuzes gemaakt die
passen bij onze school. Als bijlage ontvangt u een brief van de bestuurder van stichting Talentis
waarbij onze school is aangesloten. Daarin wordt een aantal maatregelen nader toegelicht.
Hieronder leest u de belangrijkste afspraken en maatregelen die vanaf maandag 8 februari gelden
voor de Beemden.

Algemene richtlijnen
-

-

-

Kinderen hoeven geen 1,5 m afstand te houden van elkaar.
Tussen leerling en leerkracht wordt zoveel mogelijk 1,5 m afstand gehouden.
Tussen volwassenen wordt altijd 1,5 m afstand gehouden.
Er zijn geen ouders welkom in de school en op het schoolplein.
o Alleen voor de ouders van de instroomgroep en groep 1/2 zijn er speciale afspraken over
het halen en brengen.
o Overleg met ouders vindt telefonisch of online plaats.
Bij coronaklachten blijft iedereen thuis en is het advies om te laten testen.
o Blijf thuis bij: hoesten, moeilijk ademen/benauwdheid, plotseling verlies van reuk of
smaak of koorts boven 38 graden.
o Blijf ook thuis als een gezinslid besmet is met corona, last heeft van moeilijk
ademen/benauwdheid en/of koorts heeft boven 38 graden.
We maken gebruik van een centraal ventilatiesysteem.
Bij een besmetting volgen we de instructies van de GGD.
Wij schatten in dat het dragen van een mondkapje voor de leerlingen van groep 7 en 8 in
onze situatie van weinig toegevoegde waarde is. Het gebouw is geschikt om de groepen uit
elkaar te houden. Het staat ouders vrij om wel te kiezen voor het gebruik van een
mondkapje, dat is geheel vrijwillig.

Groepen, quarantaine en testen
-

-

Elke groep vormt samen met de leerkracht een ‘bubbel’.
Dat betekent dat kinderen alleen contact hebben met kinderen uit hun eigen groep en met
de eigen leerkracht. Activiteiten waarbij groepen gemixt worden gaan dan ook niet door
(zoals bijvoorbeeld tutor-lezen en gezamenlijke creamiddagen).
We maken binnen de groepen geen subgroepen of cohorten.
Wellicht heeft u hierover wel gelezen in de media, we doen dit niet:
• Tussen elk subgroepje zou altijd 1,5 meter afstand moeten worden gehouden. Dit is
praktisch niet uitvoerbaar in onze lokalen. Dat zou ook betekenen dat kinderen de hele
dag alleen contact hebben met de kinderen uit dat groepje.
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-

Als er uit een groep een kind of volwassene positief is getest moet de hele groep in
quarantaine.
o Na 5 dagen kan er getest worden.
• Bij een negatieve test kan de leerling of de leerkracht de volgende dag weer naar
school.
• Als er wordt gekozen om geen test af te nemen duurt de quarantaine 10 dagen.
Voor leerlingen die thuis zitten doen we ons best om ze thuis ook (deels) onderwijs te laten
volgen, daarbij moeten we wel altijd goed kijken naar wat er praktisch haalbaar is. Dat zullen
we in goed overleg met elkaar doen.

Praktische zaken
Naar school gaan
De lestijden blijven ongewijzigd.
Van 8.15 uur tot 8.25 uur is de inlooptijd. Kinderen mogen direct doorlopen naar de eigen klas.
Groep 0/1 en 1/2: gaan door hun eigen klassendeur naar binnen. De leerkrachten staan bij de
klassendeur. De groepen maken gebruiken van de poort bij groep 1/2. Ouders lopen met hun kind
naar een gele tegel en nemen daar afscheid. Daarna gaat het kind zelfstandig de klas binnen en de
ouder direct naar huis.
Groep 3 t/m 8: gaan door de normale hoofdingang naar binnen.
Broertjes en zusjes mogen door dezelfde poort naar binnen en via het schoolplein naar hun ingang
lopen. Ouders mogen niet over het schoolplein, zij nemen afscheid bij de poort.
- Kinderen mogen maar door één ouder gebracht worden.
- Kinderen uit groep 7/8 komen zelfstandig naar school. Indien ze gebracht worden met de
auto, wordt op de parkeerplaats afscheid genomen.
- Na het brengen van de kinderen gaan ouders direct naar huis.
Kinderen ophalen (groep 0/1 en groep 1/2)
Vanaf 14.10 uur mogen kinderen van groep 0/1 en 1/2 door één ouder opgehaald worden.
Deze ouder staat op het schoolplein op één van de gele tegels met voldoende afstand van elkaar.
Zodra u als ouder op het schoolplein komt mag uw kind de klas verlaten en mee naar huis. Zo
verlaten de kinderen tussen 14.10 en 14.15 gefaseerd de school.
Kinderen met een broer of zus in groep 3 t/m 8 kunnen vanaf 14.15 uur opgehaald worden.
Pauzes
Kinderen spelen alleen met hun eigen klas buiten.
Looproutes
Er is sprake van éénrichtingsverkeer in de gangen. Middels pijlen wordt de looproute aangeduid.
Traktaties en fruit
- Bij een verjaardag zijn alleen voorverpakte traktaties toegestaan.
- We willen vragen fruit gewassen en gesneden mee te geven.

Onderwijs
-

We pakken het onderwijs zo goed als mogelijk weer op en hebben extra aandacht voor het
welbevinden van de kinderen. Daarvoor gebruiken we speciaal materiaal van Kanjertraining.
Kinderen gymmen alleen met hun eigen leerkracht. U zult nog geïnformeerd worden door de
groepsleerkracht over de gymdag(en) mocht daar iets in wijzigen.
De kinderen ontvangen hun eerste rapport op 11 maart. Dit zal een wat eenvoudiger rapport
zijn dan normaal vanwege de lockdown.
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Ondersteuning die noodzakelijk is voor de ontwikkeling van leerlingen zal doorgaan. Waar
mogelijk zal dat digitaal gebeuren, als dat niet mogelijk is dan zal dit fysiek gebeuren.

Hygiëne
We besteden extra aandacht aan schoonmaak en hygiënemaatregelen.
We vragen kinderen regelmatig hun handen te wassen.
Materialen die door meerdere kinderen gebruikt worden zullen ook regelmatig schoongemaakt
worden.

Uitjes, excursies en vieringen
We zijn terughoudend met uitjes, excursies en vieringen. Wanneer deze niet noodzakelijk zijn of
praktisch niet te organiseren binnen de richtlijnen van het RIVM zullen deze niet doorgaan.
We rekenen op uw medewerking en mocht u vragen hebben dan horen we dat graag!

Inleveren chromebooks
We willen u vragen om de geleende chromebooks aanstaande maandag mee te nemen naar school
en in te laten leveren bij de leerkracht. Wilt u ervoor zorgen dat ze veilig op school aankomen?

Carnaval
Juist vanwege deze vreemde tijd, vinden wij het extra belangrijk om de leuke dingen te vieren!
Hierom mag carnaval natuurlijk niet stilletjes voorbij gaan. Zet daarom de volgende twee data in
jullie agenda:
- Woensdag 10 februari: Gekke-harendag!
Alle kinderen (én juffen en meesters) doen vandaag hun haren op een gekke manier!
Welke strik doe jij in? Welke kleur maak je het vandaag? Wij zijn benieuwd naar jullie creaties!
- Vrijdag 12 februari: carnavalsviering!
Vandaag mag iedereen verkleed in zijn mooiste carnavalsoutfit naar school komen. In de middag
heeft de carnavalscommissie een leuke (Coronaproof) activiteit bedacht.
Alaaf!
De Carnavalscommissie
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