Datum: 24 april 2020
Onderwerp: berichtgeving coronavirus

Geachte ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen van de St Jozefschool,
Fijn! We mogen weer naar school.
Premier Mark Rutte heeft het afgelopen dinsdag bekend gemaakt: de scholen gaan weer open! Een heel fijn bericht
voor de kinderen, veel ouders en natuurlijk ons team. We hebben de kinderen gemist en zijn blij weer in direct
contact met hen aan het werk te kunnen.
Wij begrijpen dat het voor veel kinderen ook een bijzonder emotionele tijd is (geweest). Ze zullen weer moeten
wennen aan elkaar en aan de school. We proberen zoveel mogelijk weer aan te sluiten bij de behoeften van de
kinderen. We laten ons mede inspireren door de Gouden weken van De Gelukskoffer.
Tegelijkertijd hebben we ook gezonde zorgen. Het coronavirus blijft aanwezig in ons land en dus blijft ook de kans
op besmetting. We willen een veilige school voor de kinderen, voor u en natuurlijk voor ons team. Daarom zullen
we de richtlijnen hanteren die het RIVM ons gegeven heeft.
In onderstaand overzicht staan alle richtlijnen die wij op de Jozefschool zullen hanteren. Deze richtlijnen zijn door
ons afgestemd met de medezeggenschapsraad, maar mochten hier vragen over zijn, of onduidelijkheden, dan
horen wij het natuurlijk graag.
Schema
• De kinderen gaan allemaal 2 dagen per week naar school. Iedere basis wordt in twee groepen opgedeeld.
Hierbij is rekening gehouden met de gezinssamenstelling.
• Groep A gaat op maandag en donderdag naar school. Groep B gaat op dinsdag en vrijdag naar school.
• Op woensdag zijn de kinderen thuis en krijgen de leerkrachten tijd om met voorbereiding en thuiswerk
bezig te zijn. Ook kinderen die kwetsbaar of ziek zijn en niet naar school kunnen krijgen, op deze dag extra
aandacht.
Kinderen die ziek zijn
Leerlingen kunnen niet naar school als er sprake is van symptomen van het coronavirus. Zelfs met milde
symptomen zoals een verkoudheid moeten ze thuisblijven totdat je 48 uur klachtenvrij bent. Als één of meerdere
gezinsleden ernstige klachten (koorts en/of benauwdheid) heeft (gehad), dan dienen alle gezinsleden binnen te
blijven tot iedereen in huis 48 uur lang vrij is van milde klachten (neusverkoudheid, loopneus, keelpijn, lichte hoest,
koorts of benauwdheid).
Helaas kunnen wij niet zien of een kind hooikoorts heeft, verkouden is of alleen een loopneus. Daarom vragen wij u
in al deze gevallen uw kind thuis te houden. Voor hen wordt het onderwijs op afstand vorm gegeven.
•

•
•
•

Wanneer een leerkracht signaleert dat een ouder of leerling op school bovenstaande klachten heeft dan
treedt de leerkracht in overleg met een collega die als bhv’er is aangesteld. Indien nodig worden ouders
verzocht het kind z.s.m. op te halen om mogelijke verspreiding te voorkomen.
Wanneer een leerkracht signaleert dat er een broertje of zusjes afwezig is wegens ziekte dan volgen we
dezelfde stappen als hierboven beschreven.
Als kinderen in hun broek gepoept hebben worden ouders ook verzocht om hun kind op te halen en thuis
te verschonen.
Als kinderen in hun broek geplast hebben mogen ze zichzelf verschonen (eventueel onder begeleiding van
een leerkracht op gepaste afstand), lukt hen dat zelf niet worden ouders ook verzocht om hun kind op te
halen en thuis te verschonen (kinderen makkelijke kleding aan doen helpt vaak wel).

Binnenkomst en aanvang
De kinderen uit basis 1 gebruiken de ingang bij de kleuterhal (op de foto in de bijlage A)
De kinderen uit basis 2 gebruiken de hoofdingang en gaan zo snel mogelijk naar hun eigen klas. (zie B)
De kinderen uit basis 3 gebruiken de ingang van de gymzaal (Leppestraat) (zie C) De kinderen mogen hun fiets dan
ook bij de gymzaal zetten. (Wel op slot natuurlijk. De school is niet verantwoordelijk voor de fietsen)

Kinderen mogen tijdens de inloop direct naar binnenkomen en spelen dus niet op het schoolplein. Er staat van 8.15
tot 8.30 uur een leerkracht op het plein om de kinderen van basis 1 en 2 te begeleiden.
Kinderen kunnen zoveel mogelijk zelfstandig naar school komen. Met name kinderen uit basis 2 en 3 (uitgezonderd
kinderen die uit het buitengebied komen). We willen ’s morgens nadrukkelijk geen ouders op het plein of op het
looppad naast de school. U kunt buiten het plein afscheid van uw kind nemen. Het kind wordt door de leerkracht
opgevangen en u kunt zo snel mogelijk weer door. In ieder geval het advies om alleen te komen.
ouders
Ouders zijn niet welkom in de school. Ze dienen de 1,5 meter afstand te respecteren buiten het plein.
Ze nemen afscheid van hun kind(eren) bij de ingang van het plein of aan het begin van het pad Leppestraat langs de
school (Voor de onderbouw zal dit vooral wennen zijn). De leerkrachten zullen zich hier, zoveel mogelijk zichtbaar,
opstellen. We gaan dit monitoren. De onderwijsassistent kan een rol spelen bij het ophalen van de kinderen die
moeite hebben met het nemen van afscheid.
Bij het ophalen vragen we de ouders van basis 1 via de Molenweg te komen. Bij het wachten ook weer letten op de
1,5 meter afstand. We vragen bij de onderbouw ouders goed op te letten dat er oogcontact is tussen kind en ouder
en ze dus naar huis kunnen vertrekken. Bij de onderbouw lopen de leerkrachten mee met de kinderen. De rest van
de kinderen kan zelfstandig naar huis of naar de auto/fiets van vader of moeder.
Hygiëne
We zullen toezien op een goede hygiëne. Dat geldt voor de schoonmaak, maar ook voor de kinderen.
Kinderen mogen geen speelgoed of materialen van thuis meenemen.
We vragen u om de kinderen een stevige tas mee te geven voor alle spullen en een tas voor de bekers en
broodtrommels. (het liefst geen moeilijke bekers)
Kinderen mogen geen voedsel delen
Kinderen mogen helaas ook niet trakteren
vakanties
We hanteren deze vakantieperiode zoals gepland! Binnen het directieteam is overwogen om deze Pinkstervakantie
te laten vervallen en dan de komende meivakantie met een week vakantie te verlengen tot 11 mei. Echter omdat er
toch al veel veranderingen plaatsvinden en we in de afgelopen periode ook van u als ouders al veel flexibiliteit
hebben gevraagd, hebben we besloten hier geen wijzigingen in aan te brengen. Vanaf 6 mei start er daarom weer
thuisonderwijs en kunnen we de kinderen voorbereiden op het moment waarop we weer fysiek naar school
kunnen op maandag 11 mei.
Er is op dit moment, met de huidige inzichten, geen aanleiding om te veronderstellen dat de periode van de
zomervakantie zal afwijken het geplande jaarrooster.
En dan nog dit
Gesprekken met ouders gaan telefonisch
Bewegingsonderwijs in de sporthal doen we nu niet. We zullen wel meer buiten spelen.
We maken een rooster tot 1 juni, maar hopen nog eerder weer volledig te kunnen beginnen.
De eerste schooldag graag alles mee naar school nemen wat van school is, behalve de Terra’s en i-pads.
Die hebben de kinderen nog nodig voor het thuisonderwijs. Alles graag gereinigd weer inleveren .

We hopen u zo voldoende geïnformeerd te hebben, maar mocht u vragen hebben kunt u mij en/of
de leden van de medezeggenschapsraad (mr.jozef@pro8.nu) altijd bellen of mailen.

Namens de MR en het Team,
Met vriendelijke groet,

Remko Brinkhuis

