Gameren, 4 februari 2021
Geachte ouders en verzorgers,
Maandagmorgen, D.V. 8 februari, gaan de schooldeuren open.
Vanuit de PO-Raad hebben wij hiervoor een protocol gekregen
met voorwaarden. Hieronder leest u hoe wij dit protocol
vertaald hebben naar onze school specifieke situatie.
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Een kwartier voor aanvang staat de deur open en zo komen de leerlingen
van groep 3 t/m 8 gespreid naar binnen. Voor die tijd spelen we niet op
het plein. De ouders van onze kleuters geven de kinderen weer af aan de
juffen op het plein zoals u inmiddels gewend was. Ouders van kinderen uit
groep 1 tot en met 6 blijven bij het brengen en halen buiten de school en
houden afstand. Kinderen uit groep 7 en 8 komen zoveel mogelijk zelf
naar school.
We gaan op drie verschillende momenten pauze houden en de groepen
zullen van elkaar gescheiden buiten spelen.
Er wordt zoveel mogelijk in vaste groepen gewerkt. In groep 4, 5 en 6 is
het advies om groepjes van 5 kinderen te maken, in groepen 7 en 8 wordt
met kleinere groepjes of koppels gewerkt. Hoe dat in praktijk uitpakt,
moet bezien worden.
De leerlingen hoeven geen mondkapje te dragen. We zullen de klassen,
zowel binnen als buiten, zoveel mogelijk gescheiden houden.
Volledig gescheiden overblijven is complex omdat we groepen ook op het
plein moeten scheiden. Wij willen die groep graag kleiner maken. Is het niet
noodzakelijk om over te blijven, dan mag u ze dus thuis laten eten. Wij zouden dat op prijs stellen.

Bij een besmetting gaat de hele klas 5 dagen in quarantaine. Bij een
negatieve test kunnen kinderen na 5 dagen weer naar school komen. Als
er niet getest wordt, moet het kind nog 5 dagen in quarantaine blijven. De
rest van de klas krijgt in die periode zoveel mogelijk onderwijs op afstand.

Morgen zal er geen online les gegeven worden, zodat de leerkrachten ruimte
hebben om zich voor te bereiden op volgende week.
Wilt u uw kind(eren) maandag het lespakket e.d. meegeven?
Er zou wellicht nog veel meer over te schrijven zijn, maar ik denk dat u zo wel
een aardig beeld hebt. Wij vinden het als team heel belangrijk om als school een
veilige plek te bieden aan onze kinderen. Dat betekent ook dat we vanuit ons
pedagogisch handelen niet uit angst met de kinderen te werk gaan. Dat voelt een
kind heel snel en haarscherp aan. Dat belemmert een mooie kindertijd die we zo
graag aan onze kinderen bieden. Wij hopen onze lesgevende en pedagogische
taak weer vrolijk op te pakken in het vertrouwen dat er Eén is Die gezondheid en
ziekte in Zijn hand heeft.
Wanneer u vragen of tips heeft, dan horen wij dat graag. Ook voor kritische
noten hebben wij een loket. In de hele samenleving zie je tegengestelde
meningen rondom het virus sterker worden. Vandaar de oproep: Laten wij, in
ons mooie dorpje achter de Waal, in alle voorzichtigheid m.b.t.
besmettingsgevaar, elkaar blijven dragen.
Namens het team, Meester Roest

