5 februari 2021

RONDEEL-INFO
Weer naar school!
De school gaat op 8 februari weer volledig open.
Erg fijn om uw zoon of dochter weer op school te verwelkomen! We willen u bedanken voor de tijd en energie die u
– mogelijk naast uw eigen baan – in het begeleiden van uw kind bij zijn/haar schoolwerk heeft gestoken. We kunnen
het ons voorstellen dat het openen van de scholen ook voor u prettig is, omdat thuisonderwijs een uitdaging kan
zijn. De leerkrachten hebben de afgelopen periode enorm veel energie gestoken in het vormgeven van onderwijs op
afstand. Dat heeft van alle betrokkenen (ook leerlingen en ouder(s)/verzorger(s)) veel tijd en energie gevergd.
Het is fijn dat we weer fysiek naar school mogen en tegelijkertijd zorgt het ook voor spanningen en maken we ons
zorgen of we alles goed en veilig kunnen organiseren. Ik wil graag benadrukken dat de gezondheid en de veiligheid
van de leerlingen, ouders en medewerkers voorop staat. Hierop hebben we onze maatregelen aangepast.
Op de eerste lesdag zal in de klas opnieuw aandacht worden besteed aan de hygiënemaatregelen en de omgang met
elkaar. Naast de aandacht die er de komende periode zal zijn om in beeld te brengen waar de kinderen op dit
moment in hun ontwikkeling staan, is er zeker extra aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling.
Algemene maatregelen
• Blijf thuis bij klachten passend bij het coronavirus. Al het onderwijspersoneel, leerlingen en andere
aanwezigen in of bij de school moeten volledig klachtenvrij zijn en anders thuisblijven. Zij blijven ook thuis
als een huisgenoot naast milde corona klachten ook koorts of last van benauwdheid heeft.
• Voor leerlingen van de basisschool geldt op dit moment dat zij, indien zij alleen een neusverkoudheid
hebben, gewoon naar school mogen. Het OMT is gevraagd om dit beleid tegen het licht te houden en komt
op korte termijn met een advies. Indien er een wijziging volgt, zullen wij u hierover informeren.
• Volwassenen houden onderling 1,5 meter afstand.
• Volwassenen en leerlingen hoeven geen 1,5 meter afstand van elkaar te houden, maar we proberen dit wel.
• Leerlingen onderling hoeven geen 1,5 meter afstand te houden.
• Leerlingen uit de groepen 7 en 8 dragen een mondneuskapje buiten het eigen leslokaal.
• Bij ons op school zullen alle volwassenen met ingang van 8 februari buiten het eigen leslokaal een
mondneuskapje dragen.
• De maatregelen rondom hygiëne blijven gelijk. Daarom vragen we u uw kind(eren) de handen te laten
wassen voordat zij op school komen. Op school blijven we op alle voorgeschreven momenten de handen
wassen. Ook blijven de extra schoonmaakmomenten van kracht.
Schooltijden
We hanteren de reguliere schooltijden: 08.30 uur tot 14.00 uur. De school is vanaf 08.15 uur geopend.
Leerlingen gaan direct naar binnen naar de eigen groep. We kunnen hiermee voor een geleidelijke doorstroom
zorgen. Daarnaast mag maximaal één ouder/verzorger een kind naar school brengen of ophalen. Kinderen vanuit de
hogere groepen komen zoveel als mogelijk zelf naar school en gaan zoveel mogelijk zelf naar huis.
Bij het halen en brengen van uw kind dienen alle ouder(s)/verzorger(s) buiten het plein op anderhalve meter afstand
van elkaar te blijven.
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Binnenkomst op school
We hanteren, voor wat betreft het toelaten van leerlingen binnen de scholen, de richtlijnen van het RIVM. Deze zijn
nog niet versoepeld en de afspraken die de afgelopen periode van kracht waren blijven dus gehandhaafd.
Dit betekent helaas nog steeds dat u als ouder niet op het schoolplein of in het schoolgebouw mag komen.
Groepen 1 t/m 2
• De leerlingen komen binnen via de ingang onderbouw en gaan via het kleuterplein de school binnen. (Deur
eigen klas)
• Ouders komen het schoolplein niet op en kunnen de kinderen dus niet naar binnen brengen.
• Fietsen worden op de gebruikelijke plaatsen gezet.
Groepen 3 t/m 4
• De leerlingen komen binnen via de ingang onderbouw.
• Ouders komen het schoolplein niet op en kunnen de kinderen dus niet naar binnen brengen.
• Fietsen worden op de gebruikelijke plaatsen gezet.
Groepen 5 t/m 8
• Leerlingen komen binnen via de hoofdingang.
• Ouders komen het schoolplein niet op en kunnen de kinderen dus niet naar binnen brengen.
• Fietsen worden op de gebruikelijke plaatsen gezet.
We geven de kinderen bij binnenkomst geen hand. Regel hierbij is ook zoveel mogelijk afstand houden. Wel
begroeten we de kinderen bij de ingang van de school en de ingang van de klas. De kinderen wassen hun handen bij
binnenkomst op school.
Eten en drinken
• Iedereen moet goed zijn handen wassen bij het bereiden en eten van fruit/lunch.
• Leerlingen mogen geen voedsel delen.
• Leerlingen moeten ook tijdens het eten van fruit/lunch apart zitten, aan hun eigen tafel.
• We vragen ouders de kinderen geen moeilijke bekers e.d. mee te geven.
Klassen gescheiden houden
Om contacten in het gebouw tussen verschillende groepen leerlingen te beperken zorgen we ervoor dat leerlingen
niet onderling tussen verschillende groepen rouleren. Dit houdt in dat we de komende tijd géén groepsdoorbroken
activiteiten organiseren. De leerlingen werken zoveel mogelijk in hun eigen klas, bij hun eigen leerkracht. Vanaf
groep 3 zitten leerlingen in tweetallen.
Indien leerlingen extra ondersteuning nodig hebben, dan zullen we daarin alleen leerlingen uit dezelfde groep aan
elkaar koppelen en zal tussen de groepjes leerlingen door extra worden schoongemaakt.
Om de verschillende groepen zo min mogelijk met elkaar in contact te laten komen, laten we de pauzes weer in twee
keer drie groepen plaatsvinden. De groepen 3-4-5 en 6-7-8 spelen op hetzelfde moment buiten. Hierbij wordt het
plein opgedeeld in drie zones, waar de leerlingen alleen met hun eigen groep mogen spelen.
Hygiëne en schoonmaak
Voor wat betreft de hygiëne besteden we extra aandacht aan onder andere het handen wassen en het
schoonhouden van contactpunten, zoals deurklinken en kranen.
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Testen
Als er een besmetting op school plaatsvindt dan volgen wij de instructies van de GGD op. Op dit moment geven de
richtlijnen aan dat indien één leerling positief wordt getest, de hele klas in thuisquarantaine gaat. De leerlingen en
het onderwijspersoneel uit die klas kunnen zich op dag 5 na het laatste contact met een besmet persoon, laten
testen óf nog 5 dagen langer (dus 10 dagen totaal) in quarantaine blijven. Hierbij zijn de GGD-instructies leidend.
Op het moment dat de klas in quarantaine moet, schakelen wij over op thuisonderwijs.
De leerkrachten van de groepen 3 t/m 8 geven dan via Teams instructiemomenten rekenen en spelling aan kinderen
die thuis in quarantaine zitten. De leerkracht zal, net als in de thuiswerkperiode, “vergaderingen” aanmaken in de
teams-agenda. De verwerking van de aangeboden lesstof kan het kind, daar waar mogelijk
is, thuis zelfstandig maken.
Vragen aan de leerkracht kunnen via de chat worden gesteld. Anders dan in de afgelopen periode zal het regelmatig
voorkomen dat de leerkracht pas na 14:00 uur op de vragen in de chat kan reageren. De combinatie van fysiek
onderwijs en afstandsonderwijs vraagt veel van de leerkracht. Dit zal tot 14.00 uur moeilijk te combineren zijn. We
vragen om uw begrip hiervoor.
Wanneer de hele groep in quarantaine gaat gebruiken we de eerste dag om het afstandsonderwijs te organiseren en
de benodigde materialen uit te lenen. Via de Parro app worden de ouders/verzorgers geïnformeerd.
Bij de groepen 1-2 zal de leerkracht met u afstemmen wat wenselijk is.
Indien er in uw gezin sprake is van een positieve testuitslag is het dringende verzoek direct contact op te nemen met
school.
Contact met ouders
In de komende tijd wordt het lastig om even snel wat aan de leerkracht te vragen, omdat er geen fysieke gesprekken
zijn en alle teamleden verzocht worden om na lestijd het gebouw zo spoedig mogelijk te verlaten en thuis verder te
werken. Om toch in contact te komen met de leerkrachten kunt u altijd contact opnemen door een bericht via de
Parro app te sturen of contact op te nemen via Teams. Bij de laatste optie is het wel wenselijk om van tevoren met
de groepsleerkracht af te stemmen om te videobellen.
Traktaties
We vieren de verjaardagen van kinderen in de klas en zij gaan niet andere klassen rond om te trakteren. Wanneer
uw kind gaat trakteren, verzoeken wij u om uitsluitend voorverpakte traktaties uit te delen. U kunt met de leerkracht
van uw kind de dag van trakteren afstemmen via de mail of via Parro.
Bewegingsonderwijs
Op dit moment wordt er voor de lessen bewegingsonderwijs geen gebruik gemaakt van de sporthal.
Waarschijnlijk zal de vakleerkracht gym, meester Robin, na de voorjaarsvakantie op woensdagochtend op het plein
aanwezig zijn om, indien het weer het toelaat, buiten bewegingslessen te organiseren voor de kinderen van de
groepen 3 t/m 8. U krijgt hierover nog nader bericht.
Meenemen schoolmaterialen
Op dit moment hebben de kinderen allerlei schoolmaterialen thuis. We verzoeken u om alle materialen die
meegegaan zijn naar huis, maandag 8 februari weer mee te geven in een stevige tas. Mocht er onverhoopt materiaal
zijn kwijtgeraakt of kapot gegaan, dan graag even via Parro contact opnemen met de leerkracht van uw kind om
samen tot een oplossing te komen. We vragen u om maandag het geleende device opgeladen met adapter mee naar
school te geven.
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Monitoring
In ons onderwijs houden we zo veel mogelijk rekening met de verschillen tussen kinderen. Ieder kind is anders en we
realiseren ons dat thuisonderwijs geen ideale situatie is. Op Het Rondeel leren kinderen uiteindelijk toch het best.
Vanaf 8 februari nemen we samen met u en uw kind ruim de tijd om de vorderingen van uw zoon of dochter van de
afgelopen periode in kaart te brengen en kinderen die extra begeleiding of aanvullend onderwijs nodig hebben te
ondersteunen.
Naast deze monitoring zullen we in de groepen 3 t/m 7 in week 8 (vanaf maandag 22 februari) enkele methode
gebonden toetsen en de landelijk genormeerde leestoetsen afnemen (Cito DMT en AVI). De overige landelijk
genormeerde toetsen van begrijpend lezen, rekenen & wiskunde en spelling worden afgenomen in week 9, vanaf
maandag 1 maart 2021.
In groep 8 zal, naast de observaties en de methode gebonden toetsen, de leerkracht met de voorbereiding op de
centrale eindtoets in april starten.
De rapporten gaan op donderdag 25 maart mee naar huis.
Oudergesprekken voeren we in week 12 en 13 via Teams.
U krijgt een uitnodiging via Parro zodat u zich kunt inschrijven voor een gespreksmoment. Het gaat dan om de
oudergesprekken in de groepen 1 t/m 7.
De leerkracht van groep 8 voert op dit moment al gesprekken met ouders en kinderen in verband met het definitieve
schooladvies.
Maandag 8 maart studiedag voor alle leerlingen (deze stond al op de planning en blijft zo staan).
Hoofdluiscontrole
Deze controles mogen in deze periode niet op school worden uitgevoerd. Wij adviseren u om thuis zelf goed de
haren van uw kind(eren) te controleren. Zie voor meer informatie deze site: https://www.rivm.nl/vragen-enantwoorden-over-hoofdluis en de flyer van de GGD in deze nieuwsbrief.
‘Reizen’
We maken voorlopig geen ‘reizen’ met school. We gaan helaas dus niet naar de bibliotheek en niet naar het
technieklokaal.
We wensen alle kinderen een heel fijn, goed, maar vooral gezond vervolg van dit schooljaar toe.
Mocht er, naar aanleiding van deze brief, nog onduidelijkheid zijn of heeft u aanvullende vragen kunt u altijd contact
opnemen met de leerkracht van uw kind(eren) of met Marieke Fielt (m.fielt@pro8.nu).
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Welkom bij ons op school!
Welkom Mats, Javi, Job, Thomas, Adar, Sam en Robin in groep 1! Wat fijn om jullie nu echt op school te kunnen
begroeten. We wensen jullie een fijne tijd op basisschool Het Rondeel!

Alle leerlingen zien we op 8 februari weer op school!
Neem alle schriften, boeken en het geleende device (apparaat moet
zijn opgeladen, inclusief adapter) op deze dag in een stevige tas
weer mee naar school.
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Ingekomen post
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