Nieuwsbrief

24 april 2020

Beste ouders/verzorgers,
We zijn blij te kunnen melden dat we weer gedeeltelijk onderwijs op school kunnen gaan geven. We hebben de kinderen
allemaal erg gemist en zien dan ook erg uit naar de periode dat we weer 'gewoon' les kunnen geven op school.
Er is de afgelopen dagen veel overleg geweest met het team, de MR en Lauwers en Eems, om deze verandering goed vorm te
kunnen geven. In deze brief leggen we jullie uit hoe het onderwijs er na 11 mei uit zal zien op de Jansenius de Vries.
De groepsindeling voor de opstartperiode:
Maandag 11 mei
8.30 – 14.00
Dinsdag 12 mei
8.30 – 14.00
Woensdag 13 mei
8.30 – 14.00
Donderdag 14 mei
8.30 – 14.00
Vrijdag 15 mei
8.30 – 14.00

Groep 1, 3, 5, 7
Groep 2, 4, 6, 8
Groep 1, 3, 5, 7
Groep 2, 4, 6, 8
Groep 1, 3, 5, 7

Maandag 18 mei
8.30 – 14.00
Dinsdag 19 mei
8.30 – 14.00
Woensdag 20 mei
8.30 – 14.00
Donderdag 21 mei
8.30 – 14.00
Vrijdag 22 mei
8.30 – 14.00

Groep 2, 4, 6, 8
Groep 1, 3, 5, 7
Groep 2, 4, 6, 8
Vrij
Hemelvaart
Vrij
Dag na Hemelvaart

De leerlingen gaan twee óf drie dagen in de week naar school en krijgen les van hun eigen leerkracht.
In groep ½ vallen de leerkrachten in de zogeheten risicogroep. Dit houdt in dat zij niet aanwezig zullen zijn op school. Wij doen
ons uiterste best om hier een oplossing voor te vinden. Zodra hier meer duidelijkheid over is zullen wij jullie daarover
informeren. Tevens zal juf Tineke weer rustig starten met re-integreren op school, na haar operatie.
-

-

De lestijden blijven zoals gebruikelijk. De kinderen worden om 8.30 uur verwacht, en niet eerder.
Behalve de ouders van de groepen 1 en 2, komen er geen ouders op het schoolplein of in de school. De kleuters worden
gebracht naar de nooduitgang van hun eigen lokaal, vlak voor hun eigen ingang. Daar worden ze ontvangen door de
leerkracht. We vragen wel rekening te houden met de 1,5 meter afstand.
Groep 3/4: eigen ingang, groep 5/6 eigen ingang, groep 7/8 via de ingang van de BSO.
Jassen en tassen worden aan de eigen stoel in de klas gehangen.
De vraag om voor het eten en drinken van de kinderen te zorgen voor bakjes/zakjes/bekers/pakjes die de leerlingen
zelf kunnen openen.
Ophalen, afscheid nemen en brengen is bij het fietsenhok/de papiercontainer. We vragen jullie op deze plek zelf
rekening te houden met de 1,5 meter afstand tot anderen.

Nu de kinderen weer deels naar school gaan, zal het reguliere programma zo veel mogelijk opgepakt worden. Wel zal er genoeg
ruimte zijn om verhalen te delen en ook ontspannen dingen samen te doen. De prioriteit ligt bij de dagelijkse gang van zaken in
de klas. Wel gaan we huiswerkopdrachten mee geven voor de dagen dat leerlingen niet op school aanwezig zijn.
-

Er zullen kinderen zijn die iets vaker op school zijn dan andere kinderen. Dit betreft maatwerk (gedurende een vooraf
bepaalde tijd) en gaat altijd in overleg met de ouders/leerkracht/schoolleiding.
Wanneer ouders van gezinnen met meer dan één leerling in de knel komen, omdat de lesdagen niet overeen komen,
dan kan er samen met de schoolleiding naar een oplossing gezocht worden.
Leerlingen die behoren tot een risicogroep of gezinsleden hebben die tot een risicogroep behoren kunnen worden
vrijgesteld van fysiek onderwijs (beslissing van ouders in overleg met de schoolleiding).
Gymlessen en lessen van andere ‘externe’ leerkrachten zullen voorlopig niet door gaan.

Met pijn in onze (onderwijs)harten hebben wij ook besloten om de schoolreizen dit jaar nier door te laten gaan. Ook de Grote
Reis van groep 8 zal komen te vervallen.
De vrijwillige ouderbijdrage zal dit jaar niet geïnd worden door de OR.

Wij dragen er zorg voor dat de algemene hygiënevoorschriften van het RIVM zoveel mogelijk worden nageleefd. In iedere klas is
desinfecterende handgel aanwezig, een zeeppompje, papieren handdoekjes en oppervlaktesprays. Materialen zullen regelmatig
worden ontsmet en de schoonmaak zal grondiger en specifieker zijn.
Kinderen met ziekteverschijnselen (koorts, verkouden, hoesten) mogen niet naar school. Ook als ouders ziekteverschijnselen
hebben vragen we u de kinderen thuis te houden. Als een leerling ziek wordt op school, wordt het door een ouder opgehaald.
Zorg ervoor dat de actuele telefoonnummers beschikbaar zijn voor de leerkracht. Eventueel met een briefje in de tas.
We hopen dat we een duidelijke uitleg hebben kunnen geven over de periode na de meivakantie. Mochten hier vragen over zijn
dan kan er contact opgenomen worden per mail of telefoon: 06-13747891 of i.smalbil@lauwerseneems.nl
Het kan best zijn dat we ondertussen toch dingen moeten aanpassen, maar op dit moment zijn dit de plannen en hopen we de
kinderen weer op school te zien op maandag 11 mei of dinsdag 12 mei.
Als er nog werk/boeken thuis liggen mag dat weer allemaal meegenomen worden naar school.
Een fijne en rustige vakantie gewenst voor jullie allen!
Met vriendelijke groet,
Team Jansenius de Vries

