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De school gaat weer open
Uitreiking rapporten
Kind-ouder gespreken
Start CITO-toetsen

ALGEMEEN NIEUWS

We gaan weer naar school.
Gelukkig gaat ’t Pierement maandag aanstaande weer draaien. Onder allerlei
voorwaarden mogen we de deuren weer opengooien en gaan alle kinderen weer naar
school.
De afgelopen dagen zijn de richtlijnen vanuit de overheid druppelsgewijs bij ons
binnengekomen. Op grond van deze richtlijnen hebben wij geprobeerd een protocol op te
stellen dat passend is voor ’t Pierement. Uitgangspunt is daarbij dat we de situatie zo veilig
mogelijk willen maken voor leerlingen en leerkrachten, maar dat het daarnaast ook vooral
fijn moet zijn om weer naar school te gaan. Gelukkig geldt dit gevoel ook voor alle
leerkrachten: zij kijken uit naar het moment dat ze even los kunnen komen van het scherm
en de leerlingen weer op een “normale “manier les kunnen geven.
Met het bestuur is afgesproken dat de scholen de komende twee weken zullen gebruiken
om een goed werkmodel te ontwikkelen, dat waarschijnlijk voor een langere periode
gebruikt zal worden. Het is mogelijk dat door praktijkervaringen een afspraak in de
komende periode nog wordt aangepast.
Hierbij de belangrijkste afspraken:
- Ouders, verzorgers en externen hebben geen toegang tot de school. Bij het brengen
en halen van de kinderen houden ouders, verzorgers voldoende afstand van
elkaar.
- Ouders, verzorgers verlaten na het afgeven van hun kind direct het schoolplein en
de trottoirs rondom de uitgangen van het plein.
- Dit betekent dus dat ouders, verzorgers NIET voor de ramen van de lokalen
blijven staan om hun kind nogmaals uit te zwaaien.
-

Om de contactmomenten zoveel mogelijk te beperken, hanteren wij in de ochtend
een inlooptijd van kwart over acht tot kwart voor negen. Wij verzoeken ouders,
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verzorgers met meerdere kinderen hun kinderen voor half negen te brengen.
Ouders met één kind vragen wij hun kind vanaf half negen te brengen.
Leerlingen van groep 7 en 8 komen zoveel mogelijk alleen naar school.
-

Gebruik in- en uitgangen:
De kleuters gebruiken de kleuteringang op het schoolplein (dit is dus anders dan
voor de schoolsluiting). Ouders verlaten na brengen van hun kind direct het
schoolplein).
De leerlingen van groep 3 gebruiken de zij-ingang (ingang peuterspeelzaal).
De leerlingen van groep 4/5 gebruiken de eerste zij-ingang aan de kant van de
bovenbouw.
De leerlingen van groep 5/6 gebruiken de tweede zij-ingang aan de kant van de
bovenbouw.
De leerlingen van groep 7 en 8 gebruiken de hoofdingang.
De kleuters gaan 10 minuten eerder dan normaal naar huis. Zij komen dus om
13.50 uur naar buiten via de kleuteringang op het schoolplein.
De leerlingen van groep 3, 4/5 en 5/6 gaan om 14.00 uur naar huis via dezelfde
uitgang als die zij in de ochtend gebruiken.
De leerlingen van groep 7 en 8 gaan om 14.05 uur naar huis.
Groep 8 gebruikt de uitgang van de kleuterbouw en de leerlingen van groep 7 de
uitgang van de bovenbouw.

-

De leerlingen blijven de gehele dag bij hun eigen groep. Dit betekent dat alle
activiteiten waardoor kinderen gemengd worden met kinderen van andere
groepen (b.v. tutorlezen, meedoen met een les in een andere klas) voorlopig niet
door kunnen gaan. De leerkrachten zorgen voor een boekencollectie in de klas. De
bibliotheek is voorlopig gesloten voor leerlingen. Jarige leerlingen mogen uitdelen
in de klas (verpakte traktaties), maar mogen niet langs de andere groepen.

-

Wij adviseren leerlingen van groep 7 en 8 bij het verlaten van het lokaal (b.v. om
naar het toilet te gaan) een mondkapje te dragen. Dit advies geldt niet voor
bewegingen in de klas. De leerkrachten zullen als zij zich door de school bewegen
ook een mondkapje dragen.

-

Tijdens het buitenspelen wordt het schoolplein verdeeld in twee stukken, zodat
iedere groep op zijn eigen gedeelte kan spelen.

-

De leerlingen van de kleutergroepen worden in de praktijk als één groep
beschouwd. Dit betekent dat deze kinderen wel gemengde activiteiten
(buitenspelen, spelen in de verschillende hoeken op de gang) zullen hebben.
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-

De gymlessen in De Vaart kunnen nog niet doorgaan. Wij streven ernaar de
gymlessen in de buitenlucht te geven. Gezien de verwachte weersomstandigheden
zullen wij maandag in overleg met de gymnastiekleerkracht beslissen op welke
wijze er dinsdag een bewegingsles wordt gegeven. Wij informeren u daar maandag
over.

-

De lessen door externen (ondersteuning ivm leerachterstanden, muziekles e.d.)
gaan de komende 2 weken nog niet door. Het is mogelijk dat enkele leerlingen de
ondersteuning via de computer krijgen.

-

Wij moeten de ramen regelmatig openen voor een goede ventilatie. Gezien de
verwachte temperaturen adviseren wij de kinderen warme kleding te laten
dragen. Enkele groepen zullen komende week een pilot uitvoeren met het gebruik
van fleece dekentjes.

-

Kinderen met verkoudheidsklachten (loopneus, niezen, lichte keelpijn) mogen
gewoon naar school.

-

WANNEER MOETEN KINDEREN THUISBLIJVEN:
• Het kind heeft koorts en/of is benauwd of hoest vaker dan incidenteel.
• Het kind is getest en is afwachting van de uitslag.
• Het kind is langere tijd in contact geweest met een bevestigde COVID-19
infectie.
• Het kind dat bij iemand in huis woont die naast milde klachten die passen
bij COVID-19, ook koorts heeft en/of benauwd is. Dan geldt: iedereen in het
huis blijft thuis totdat die persoon een negatieve testuitslag heeft.
• Het kind is een huisgenoot van iemand met een bevestigde COVID-19
infectie. Het kind blijft thuis gedurende de quarantaineperiode. Als het
kind geen klachten ontwikkelt tijdens deze periode mag hij/zij daarna weer
naar school.

EN TENSLOTTE:
- Als een kind uit een groep onverhoopt een positieve testuitslag heeft, blijft de
GEHELE GROEP (inclusief de leerkracht) in quarantaine. Indien de leerkracht
daartoe in staat is krijgt deze groep in die periode onderwijs op afstand. De
quarantaineperiode duurt 10 dagen. Als bij kinderen na 5 dagen een vrijwillige
test wordt afgenomen met een negatieve uitslag mag het kind al na 5 dagen naar
school.
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Op internet gaan er allerlei spookverhalen rond over het verplichten van het dragen van
mondkapjes of het afnemen van testen. Wij benadrukken dat daar op geen enkele
manier sprake van is.

Chromebooks.
De leerlingen die de afgelopen periode een Chromebook van school hebben geleend, nemen
maandag hun Chromebook en oplader weer mee naar school. Wij vragen u ervoor te zorgen
dat de Chromebooks volledig zijn opgeladen zodat ze maandag op school meteen gebruikt
kunnen worden.

Cito lovs toetsen
Gezien de roerige weken die de kinderen achter de rug hebben, hebben wij besloten de
afname van de CITO-toetsen te verplaatsen naar de week van 8 maart.
Dit betekent dat we de opbrengsten pas later kunnen analyseren. De studiedag van
maandag 1 maart wordt daarom verplaatst naar donderdag 1 april.
Maandag 1 maart wordt daardoor een "normale" schooldag. Op 1 april stond al een
studiemiddag gepland. Dit wordt nu dus een studiedag, waarop de school de gehele dag
gesloten is.
De uitreiking van het eerste rapport blijft staan op vrijdag 5 maart. In het rapport zal er ook
een oordeel gegeven worden over de wijze waarop het onderwijs op afstand is verlopen. De
opbrengsten van de CITO-toetsen ontvangt u in de laatste week van maart.
De Kind-ouder-leerkracht gesprekken blijven gehandhaafd in de week van 8 maart. Deze
gesprekken zullen online gehouden worden.
De ouders van de leerlingen van groep 8 zijn al geïnformeerd over de eindadviesgesprekken
i.v.m. de inschrijving op een school voor voortgezet onderwijs.

Onze Schoolmaatschappelijk werker
Beste ouders/verzorgers,
Mijn naam is Martijn Ruigewaard en ik werk als Schoolmaatschappelijk
werker op ‘t Pierement. U kunt bij mij terecht voor vragen over
opgroeien en opvoeden en de samenwerking met school.
Of misschien zit u zelf in een fase van uw leven waarin bepaalde vragen
spelen. Samen kunnen we op zoek gaan naar een passend antwoord of
de plek waar u dit kunt vinden.
I.v.m. Corona voer ik vrijwel uitsluitend onlinegesprekken.
Vriendelijke groet, Martijn Ruigewaard, m.ruigewaard@smdzw.nl
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2020-2021

Voorjaarsvakantie
20-02-2021 t/m 28-02-2021
Goede Vrijdag/Pasen:02-04-2021 t/m 05-04-2021
Meivakantie
24-04-2021 t/m 09-05-2021
Hemelvaartsdag+
Vrije vrijdag:
13-05-2021 t/m 14-05-2021
e
2 Pinksterdag:
24-05-2021
Zomervakantie
10-07-2021 t/m 22-08-2021
STUDIEDAGEN

Maandag
Maandagmiddag
Donderdag
Vrijdag

2020-2021

01-03-2021 Komt te vervallen!! (kinderen naar school)
15-03-2021 vanaf 12.00 uur
01-04-2021 gehele dag ipv vanaf 12:00 uur
18-06-2021 gehele dag
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