
 

Nieuwsbrief 24 april 2020 

 
 
Weer naar school vanaf 11 mei 
Dinsdagavond werd duidelijk dat de basisscholen vanaf maandag 11 mei weer voor 50% van de 
onderwijstijd open zullen gaan. De afgelopen dagen hebben we hard gewerkt aan een plan hoe we 
dit voor onze school zo goed mogelijk vorm kunnen geven. Gisteravond hebben we dit plan 
besproken in een extra ingelaste MR-vergadering. De MR heeft nog wat aanvullende opmerkingen 
gemaakt over het organiseren van de pauzes, maar gaf aan dat zij het verder een heel strak 
neergezet plan vond, waarin we als school alles doen om de veiligheid voor kinderen en leerkrachten 
zoveel mogelijk te waarborgen. 
 
Hoe gaat het er dan uitzien? 
Elke mentorgroep wordt opgedeeld in twee groepen: groep A en groep B. In de volgende tabel zie je 
volgens welk rooster zij naar school komen. 
 

 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

A 8.30-11.30 uur 8.30-11.30 uur 8.30-12.15 uur 8.30-11.30 uur - 

B 12.30-15.30 uur 12.30-15.30 uur - 12.30-15.30 uur 8.30-12.15 uur 

 
Wij kiezen er dus voor om kinderen telkens op dezelfde dagdelen naar school te laten gaan. Wij zijn 
ons ervan bewust dat minister Slob vandaag nog heeft aangegeven dat kinderen het liefst hele dagen 
naar school zouden moeten, omdat dit beter aansluit bij de kinderopvang en tot minder 
vervoersbewegingen leidt. Vanaf de persconferentie is echter telkens ook aangegeven dat dit 
adviezen zijn en dat elke school een plan moet maken dat voor die school het beste past. Wij kiezen 
voor dagdelen omdat: 



 We op deze wijze de veiligheid voor de kinderen en leerkrachten beter kunnen waarborgen. 
Als we kinderen hele dagen laten komen, moeten kinderen ook lunchen op school en 
moeten we een extra pauzemoment creëren. Dit zijn de vrijere momenten, waarin kinderen 
toch meer door de ruimtes bewegen en eerder met elkaar in aanraking komen. 

 We zo elke dag alle kinderen de nodige instructies kunnen geven en niet daarnaast via 
afstandsonderwijs ook instructies moeten blijven verzorgen. De kinderen krijgen op school 
de instructies en zullen voor de momenten thuis dan nog verwerkingsstof of herhalingsstof 
krijgen. Deze stof zullen ze in principe zelfstandig moeten kunnen maken. We halen daarmee 
de druk bij ouders weg, die nu hun kinderen moeten begeleiden en ook zelf thuis moeten 
werken. Zo kunnen we ook de leerkrachten ontlasten die zich dan kunnen richten op het 
onderwijs in de groep en niet ook nog afstandsonderwijs moeten blijven geven. 

 Wanneer kinderen op vaste tijden naar school komen de extra begeleiding voor 
zorgleerlingen door onderwijsassistenten en remedial teachers zo snel mogelijk weer op 
school kan worden ingezet. Als kinderen de ene week drie dagen en de week erna twee 
dagen naar school zouden komen, kan deze ondersteuning niet weer structureel worden 
opgepakt i.v.m. de werkdagen van deze ondersteuners. 

 
We zetten de komende periode in op het welbevinden van de kinderen en hebben aandacht voor 
hun ervaringen. Deze pandemie doet iets met mensen en zeker ook met kinderen. Daarnaast richten 
we ons in de lessen op de basisvakken. Er zal niet groepsdoorbrekend worden gewerkt. De kinderen 
blijven in hun eigen groep bij de eigen mentor. 
Tijdens de lesblokken van drie aaneengesloten uren, zullen de kinderen een pauze van een kwartier 
hebben. De ene dag zullen zij deze pauze met hun groep buiten doorbrengen op een hun 
aangewezen plek; de andere dag zullen zij deze pauze binnen doorbrengen in hun eigen groep. Dit 
doen we, zodat we ook tijdens het buitenspelen de kinderen van de verschillende groepen uit elkaar 
houden. 
Van de kinderen die ’s middags om 12.30 uur starten met hun lessen, verwachten wij dat zij thuis al 
hebben geluncht. Voordat de tweede groep kinderen ’s middags op school komt, zullen de tafels en 
stoelen worden schoongemaakt. 
 
Brengen en halen 
Laat de kinderen voordat zij naar school komen thuis alvast het toilet gebruiken en hun handen goed 
wassen. Op school zijn voldoende middelen aanwezig om tussendoor ook de handen goed te kunnen 
reinigen. 
Wij willen jullie vragen de kinderen zoveel mogelijk alleen naar school te laten komen. Wanneer dit 
niet mogelijk is, vragen we jullie om één van de ouders het kind/de kinderen te laten begeleiden. 
Ouders mogen niet op het plein komen. Zij blijven buiten het hek en houden de 1,5 m afstand van 
elkaar in acht. Tip: loop niet helemaal mee naar het plein en spreek met je kind af, dat je op dezelfde 
plek ook weer zult staan als het kind uit school komt. 
Vanaf 8.25 uur en 12.25 uur staan de mentoren op het plein, om de kinderen van hun groep op te 
wachten. Laat je kind niet veel eerder komen, om te voorkomen dat ze op het plein toch allemaal 
door elkaar lopen. Er is voor die tijd geen toezicht. De mentoren van de onderbouw staan op het 
kleine plein bij de zandbak. De mentoren van de MB verzamelen de kinderen aan de andere kant van 
het plein bij het trappenhuis van de MB. De mentoren van de BB staan bij het trappenhuis van de BB. 
Er is een vaste volgorde waarin de groepen naar binnen gaan, zodat de kinderen zo weinig mogelijk 
met anderen in aanraking komen. Bij het naar buiten gaan, geldt de omgekeerde volgorde. 
Breng je je kind te laat, bel dan even met school. Het kind zal dan buiten door een medewerker van 
school worden opgevangen. Ouders mogen, zoals de richtlijnen vanuit de overheid aangeven, niet in 
school komen. 
 
 
 



Wat brengen de kinderen mee? 
De kinderen hebben in een tas hun werkboekjes e.d. en hun etui met schrijfmateriaal. In het etui zit 
een schrijfpotlood en gum, een puntenslijper, kleurpotloden, een schaar en lijmstift. Hebben jullie 
deze materialen niet thuis, dan hoeven deze niet aangeschaft te worden. Wij zorgen er dan op school 
voor dat het kind deze spullen zelf in het laatje krijgt, zodat we niet met gezamenlijke potlodenbakjes 
hoeven te werken. 
De kinderen die ’s ochtends les hebben kunnen drinken en fruit/koek meebrengen voor de pauze. 
In Teams zullen de leerkrachten de stof die thuis nog moet worden (af) gemaakt doorgeven. Blijf 
Teams dus gebruiken. 
 
BSO 
Wanneer je kind ook weer naar de BSO moet, geef dit dan ook even via een mailtje door aan de 
mentor, zodat zij weet op welke dag het kind naar welke opvang moet. Een aantal 
opvangorganisaties heeft actief contact met school gezocht om te informeren naar de schooltijden. 
Wij gaan ervan uit dat jullie zelf bij de opvangorganisatie waarmee jullie een contract hebben,  
aangeven of je wel of niet gebruik maakt van de BSO. Omdat het advies nog steeds is dat iedereen 
zoveel mogelijk thuis werkt, kunnen we ons voorstellen dat niet iedereen ook direct weer naar de 
BSO zal gaan. Voor de ouders die een contract hebben met Humankind heeft Nathalie Gribbroek mij 
gevraagd om aan te geven dat wanneer je geen gebruik maakt van de BSO voor je kind(eren) je af te 
melden via de ouderapp van Humankind. 
 
Noodopvang 
Voor ouders met een cruciaal beroep blijft ook na 11 mei noodopvang op school mogelijk, indien er 
echt geen andere mogelijkheid is om je kind(eren) op te vangen. Geef dit dan zo tijdig mogelijk, maar 
minstens 24 uur van te voren, door aan Martine via de mail. 
 
Wanneer niet naar school? (Richtlijnen RIVM) 
Leerlingen en medewerkers met klachten blijven thuis. Denk hierbij aan: keelpijn/ neusverkoudheid/ 
lichte hoest/ verhoging van temperatuur. 
Medewerkers en leerlingen waarvan gezinsleden keelpijn/ neusverkoudheid/ lichte hoest in 
combinatie met koorts hebben, blijven thuis.  
 
Begrip 
Wij begrijpen dat het weer naar school gaan voor kinderen en ouders ook spannend kan voelen. Als 
je je zorgen maakt, nodigen we je uit deze zorgen met ons te delen. Omdat jullie nu niet even naar de 
mentor kunnen lopen om iets te delen, vragen we jullie bijzonderheden over je kind te melden via de 
mail aan de mentor(en). De mailadressen staan in onze schoolgids. 
Ziekmeldingen kunnen telefonisch worden doorgegeven. 
 
De verdeling van de mentorgroep van je kind(eren) ontvangen jullie later vandaag via een mail per 
mentorgroep. Wij hebben bij de indeling van de kinderen rekening gehouden met de 
gezinssamenstelling. Wij realiseren ons dat wij met dit onderwijsplan niet tegemoet zullen komen 
aan de wensen van àlle ouders en kinderen. We hopen dat jullie begrijpen dat het niet mogelijk is om 
rekening te houden met de wensen van meer dan 250 gezinnen. Wij denken met dit plan zo goed 
mogelijk recht te doen aan het op een veilige manier weer open laten gaan van de school voor alle 
kinderen en leerkrachten en aan het bieden van een goede kwaliteit van onderwijs. 
 
Voor nu wensen we jullie allemaal een hele fijne, welverdiende vakantie en we hopen alle kinderen 
gezond en wel op maandag 11 mei weer terug te zien! 
 
 
 



Hoofdluis 
Willen jullie je kind(eren) zelf goed controleren op hoofdluizen? De hoofdluiscontrole die gepland 
stond voor 13 mei, kan vanwege de maatregelen, natuurlijk niet doorgaan. 
 
 
Verzamelplaatjes AH 
Zoals jullie in de media hebt kunnen lezen, houdt supermarkt AH een openingsactie in samenwerking 
met de Historische Kring Haaksbergen.   
Klanten van AH kunnen een boek over Haaksbergen krijgen waar in 20 onderwerpen geschreven 
wordt over onze mooie gemeente geïllustreerd  met circa 80 foto’s. In het boek is plaats voor 216 
plaatjes over Haaksbergen die ingeplakt kunnen worden (vergelijk de voetbalplaatjes). Deze plaatjes 
krijg je bij de boodschappen. Eén serie zat al in de AH envelop die huis aan huis is verspreid.   
Wij als school willen voor de Middenbouw en Bovenbouw ook 2 boeken aanschaffen waar kinderen 
hun dubbele of niet gebruikte plaatjes in kunnen plakken. Dus.....hebben jullie plaatjes over, laat je 
kind deze dan mee naar school nemen.  Is het boek compleet, dan hebben we een mooi naslagwerk 
voor de kinderen om in te lezen.   
 
 
Oproep van Natalie: Tekeningen opsturen 
Om mijn certificaat te halven voor een cursus die ik aan het volgen ben, moet ik opdrachten maken. 
Helaas kan ik dit, nu we allemaal thuis zitten, niet goed uitvoeren. Daarom de volgende vraag aan 
jullie: zouden jullie de tekeningen die jullie kinderen thuis maken naar mij willen doorsturen? Het 
maakt niet uit wat voor het tekening het is; of het een tekening is die in 5 minuten is gemaakt of 
waar ze heel lang mee bezig zijn geweest. Het gaat er om dat het zelf getekend is door het kind 
(tekeningen uit alle jaargroepen zijn welkom). Wanneer een kind meerdere keren een vergelijkbare 
tekening heeft gemaakt, mogen ze ook gerust allemaal gestuurd worden. De tekeningen worden 
vervolgens anoniem gebruikt. Jullie zouden mij hier enorm mee helpen, zodat ik de cursus kan 
vervolgen en het certificaat kan halen. Foto’s van de tekeningen mogen gestuurd worden naar 
n.bergsma@keender.nl of via Teams in de chat naar mij. 
Alvast heel erg bedankt! 
Groetjes, Natalie Bergsma (leerkracht groep 8) 
 
 
Website 
Bij de berichten is geplaatst: Er zijn geen nieuwe berichten geplaatst. 
 
 
Agenda  (De in groen gedrukte data zijn voor het eerst in de agenda van de nieuwsbrief opgenomen.) 
27-04 t/m 08-05 Meivakantie 
12-05   Kinderraad 
21-05 en 22-05  Hemelvaartsdag en vrijdag vrij 
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