Beste ouders en verzorgers,
We zijn supertrots op hoe het halen en brengen tot nu toe is gegaan. Zelfs de jongste kleuters, die voor het
eerst naar school gaan, lopen dapper over dat hele grote plein naar hun eigen juf. Iedereen hield zich goed
aan de afgesproken regels, dank je wel daarvoor!
Vanaf 8 juni gaan we weer volledig open. Een bijzondere tijd ligt achter ons, waarin wij het afstandsonderwijs
zo goed mogelijk met elkaar hebben vorm gegeven. Een nieuwe periode ligt voor ons en middels deze
informatiebrief berichten wij u nader over de gang van zaken voor nu tot aan de zomervakantie .

Nieuwe richtlijnen
Als school gaan wij volledig open, dat houdt het volgende in:
• Alle leerlingen gaan per 8 juni 2020 volledig naar school.
• Externen zoals fysiotherapeut, logopediste en medewerkers vanuit het
samenwerkingsverband mogen weer werkzaamheden uitvoeren in de school. Ook voor hen
gelden dezelfde veiligheidsmaatregelen zoals 1,5 meter afstand houden en de vraag naar
de gezondheidssituatie voorafgaand aan het bezoek.
Om volledig open te kunnen gaan, blijven de volgende ingezette maatregelen van kracht. Dit houdt onder
andere het volgende in:
• Tussen leerlingen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden;
• Tussen personeelsleden en leerling moet zoveel mogelijk 1,5 meter afstand bewaard worden;
• Tussen personeelsleden onderling moet 1,5 meter afstand bewaard worden;
• Ouder(s)/verzorger(s) komen niet op het schoolplein (uitzondering voor kleuterouders) en niet in de
school;
• De school zorgt ervoor dat leerlingen vaak hun handen wassen;
• De gymlessen worden buiten gegeven, op het schoolplein of op het veld.

Halen en brengen
Het halen en brengen blijft op dezelfde wijze georganiseerd. Er zijn een paar kleine
wijzigingen:
De ingangen gelden voor het in en uitgaan van de school. De kinderen van groep 3 en 4
komen aan de achterkant weer de school uit. De leerkracht zal ook aan deze kant staan.
Groep 1/2 A en B – hoofdingang
Groep 3 en 4 – via de achterdeur
Groep 5 t/m 8 – via de zijdeur
Bij het naar huis gaan zullen de leerkrachten van de groepen 1 en 2 op gepaste afstand met de groep naar
buiten komen om 13:50 uur, door de hoofdingang. Op deze manier hebben we een grotere spreiding van
ouders op hetzelfde moment.
De kinderen van groep 3 en 4 lopen met de kinderen mee naar buiten aan de achterzijde van de school, bij
het veld.

We vragen u om rekening te houden met de drukte om de school en in het paadje tussen de beide scholen.
Het is wenselijk om het schoolplein te betreden via de voorzijde van de school of de achterzijde en de
ingang naar de schuur minder te gebruiken. We zullen samen met het Mozaïek deze drukte blijven
monitoren en desnoods de regels aanpassen.

Thuis blijven!
Het is nog steeds zo dat we u vragen uw kind thuis te houden met de volgende klachten:
- Bij verkoudheid van uw zoon/dochter blijft hij/zij zelf thuis. 24 uur na het
verdwijnen van de verkoudheidsklachten (neusverkoudheid, niezen,
hoesten) mag uw zoon/dochter weer naar school;
Bij gemeten koorts (boven de 38 graden) bij één van de gezinsleden blijven
alle kinderen uit het gezin thuis;
Voor kinderen met hooikoorts heeft er een versoepeling plaatsgevonden. Mocht uw kind hooikoorts
hebben, dan mag uw kind naar school komen met een briefje van de huisarts.

Pauze en gym
De kinderen spelen op het plein en veld onder toezicht van een leerkracht. Gelijktijdig
zullen er telkens 2 groepen buitenspelen. We vinden het belangrijk dat kinderen
bewegen en met elkaar spelen. Juf Demi zal twee dagen in de week aanwezig zijn om
buitenspel activiteiten te verzorgen.

Afronding en cito
Voor de komende periode stonden de toetsen van het Cito-leerlingvolgsysteem gepland. Een werkgroep
binnen de Stichting heeft gekeken naar deze toetsen en normeringen en heeft een advies gegeven om deze
toetsen na de zomervakantie te plannen. In overleg met het team hebben wij ervoor gekozen om dit advies
over te nemen. De kinderen en leerkrachten richten zich nu op een plezierige afronding van het schooljaar.

Rapport
Aan het eind van het schooljaar ontvangt uw geen rapport, zoals u gewend bent. Er zal een apart inlegvel
komen, over de afgelopen periode. Een groepje leerkrachten is inmiddels bezig om dit uit te denken en vorm
te geven.
Officiële communicatie vanuit de Stichting
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Vanaf 8 juni gaat uw zoon of dochter weer volledig naar school. We kijken er naar uit om uw kind weer hele dagen
te zien! In navolging van het advies van de overheid en de PO-raad, krijgt uw kind de komende periode onderwijs
en worden er geen fysieke activiteiten georganiseerd. We nemen dit besluit omdat de veiligheid van leerlingen,
ouders en leerkrachten en eventuele kwetsbare naasten bij ons voorop staat en we risico’s zoveel mogelijk willen
beperken. Dat betekent dat excursies, vieringen en kampen dit schooljaar niet meer plaatsvinden. Ontzettend
jammer!
Afscheid leerlingen groep 8
Vooral voor leerlingen uit groep 8 zijn activiteiten zoals de musical en het kamp belangrijke mijlpalen voordat zij de
school verlaten. Hun laatste basisschooljaar heeft door het coronavirus een heel ander karakter gekregen. We zijn

ons ervan bewust dat het annuleren van de musical (met publiek) en het kamp een enorme teleurstelling is voor
groep 8 leerlingen en hun ouders. Echter is het waarborgen van de veiligheid voor ons het belangrijkste.
Binnen de richtlijnen van de overheid en PO-raad willen we op een goede manier afscheid nemen van groep 8
leerlingen. Daarom is er gezocht naar een alternatief afscheid. Binnen veilige grenzen hopen we er voor hen toch
iets leuks en moois van te maken. De school van uw kind zal u hierover binnenkort informeren.
We hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.
Met vriendelijke groet,
Wim Hoetmer, voorzitter college van bestuur Veluwse Onderwijsgroep
Jacqueline Versluijs, algemeen directeur primair onderwijs Veluwse Onderwijsgroep
Gert Visser, stichtingsdirecteur primair onderwijs Veluwse Onderwijsgroep

Kamp en afscheidavond groep 8
In april zouden onze leerlingen op kamp gaan. We hebben het destijds het kamp moeten verschuiven. Het is
een bewuste keuze geweest om het kamp te verplaatsten naar een moment zover mogelijk achterin het jaar.
We hoopte namelijk bij elke persconferentie op een versoepeling van de regels omtrent het kamp. De
leerkrachten en kinderen wilde zo graag er een mooie kamp van maken! Helaas kwam deze versoepeling er
niet of onvoldoende om de veiligheid te garanderen. We moeten ons dus neerleggen bij het besluit vanuit de
Stichting. De ouders die inmiddels keurig betaald hebben zullen het geld terug krijgen. Mocht u hierover
vragen hebben dan kunt u hiervoor terecht bij de directie.
Inmiddels zijn de leerkrachten wel druk bezig om binnen de gestelde kaders twee leuke dagen te organiseren
in plaats van het kamp. Het team van de Krugerstee zal een afscheid organiseren voor groep 8 waarop de
kinderen en ouders met plezier op terug kunnen kijken!

