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Welkom
We heten Vera, Levi en Sèrah van harte welkom in groep 1/2 bij juf Marissa en juf Marlies. We wensen
jullie heel veel plezier op de Bijenschans.

Formatie schooljaar 2020/2021
We zijn druk bezig om de formatie vorm te geven voor volgend schooljaar. Wat we al kunnen melden is dat
we volgend schooljaar starten met 6 groepen: namelijk groep 1/2, groep 3/4, groep 5, groep 6, groep 7 en
groep 8. Welke leerkracht welke groep les gaat geven, volgt zo snel mogelijk. We houden u op de hoogte.

De school gaat weer volledig open!
Premier Rutte heeft tijdens de persconferentie aangegeven dat het basisonderwijs vanaf 8 juni weer volledig
open mag, tenzij er in de komende week serieuze bezwaren optreden. Vooralsnog gaan wij er vanuit dat
school vanaf 8 juni weer volledig open zal zijn voor alle kinderen.
Dit betekent dat zowel lesgroep A als lesgroep B weer gezamenlijk in de klas zit gedurende alle schooldagen
van de week. Voor en na schooltijd zal de opvang beschikbaar zijn voor kinderen waarvan de ouders een
contract hebben met de opvangorganisatie.
In de bijlage kunt u ook een brief vinden vanuit onze stichting over de heropening van de scholen op 8 juni.
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Schooltijden
Net als afgelopen periode zullen de groepen op verschillende momenten in- en uitstromen. We hebben de
afgelopen weken mogen ervaren dat het erg goed gaat.
In onderstaand schema kunt u zien hoe laat uw kind op school wordt verwacht en waarop uw kind weer naar
buiten komt. Indien u meerdere kinderen op onze school heeft, houd dan de tijd van uw jongste kind aan.
Tijd:
starttijd
eindtijd

Groep

Ingang/uitgang

Verzamelplaats

8.15-8.20 uur
12.05-12.15 uur

peuters
*/**

Kerkplein

hek ter hoogte van de
speelgoedschuur

8.35-8.40 uur
14.15-14.20 uur

1/2 */ **

Kerkplein

hek ter hoogte van de
speelgoedschuur

8.35-8.40 uur
14.15-14.20 uur

3/4**

Marijkestraat/Bonifatiuslaan

buitenlokaal

8.25-8.30 uur
14.10-14.15 uur

5

Marijkestraat/Bonifatiuslaan

naast de zandbak

8.15-8.20 uur
14.05-14.10 uur

6

Marijkestraat/Bonifatiuslaan

naast de zandbak

8.25-8.30 uur
14.10-14.15 uur

7

Marijkestraat/Bonifatiuslaan

buitenlokaal

8.15-8.20 uur
14.05-14.10 uur

8

Marijkestraat/Bonifatiuslaan

buitenlokaal

Marijkestraat/ Bonifatiuslaan
of Kerkplein

* De pedagogisch medewerker van de peuters en leerkracht van groep 1/2 staan klaar bij het hek om de kinderen op te vangen.
** Wilt u met de leerkracht(en) overleggen indien u bij het ophalen en wegbrengen op twee plekken tegelijk moet zijn.

Ouders/verzorgers in school en op het plein
Helaas zijn ouders/verzorgers in de school en op het plein niet toegestaan. Het voelt voor ons heel
afstandelijk, maar we vragen van u:
● dat u bij het wegbrengen en ophalen minimaal 1,5 meter afstand van andere ouders houdt;
● dat u met maximaal één ouder of verzorger uw kind(eren) wegbrengt en op komt halen;
● dat als uw kind (bijvoorbeeld bovenbouw) gewend is om zelf naar school te gaan, dat u uw kind
zelfstandig naar school laat gaan;
● om uw kind zoveel mogelijk lopend of op de fiets naar de school te brengen en weer op te halen;
● dat iedereen na schooltijd direct naar huis of de BSO gaat.
1,5 meter afstand
De volgende richtlijnen zijn van toepassing:
● tussen leerlingen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden;
● tussen leerkrachten en leerling moet zoveel mogelijk 1,5 meter afstand bewaard
worden;
● tussen leerkrachten onderling moet 1,5 meter afstand bewaard worden, tenzij nabij
contact voor de werkzaamheden noodzakelijk is.
Contact met school
In de komende periode zullen oudergesprekken telefonisch of via videobellen plaatsvinden.
Pauzes
Zowel ‘s morgens als ‘s middags gaan er maximaal twee lesgroepen per keer naar buiten en laten we de
kinderen verspreid spelen op ons grote schoolplein. De kinderen spelen buiten met de eigen groep/klas.

Werkmaterialen en laptop
Wilt u maandag 8 juni alle schoolspullen (werkboeken, schriften, boeken, enz.) weer meegeven naar school?
Indien u een laptop van school in bruikleen heeft, wilt u de laptop maandag 8 juni meegeven aan uw kind of
inleveren op maandag 8 juni tussen 14.25 uur en 14.45 uur of dinsdag 9 juni tussen 14.25 uur en 14.45 uur
bij het raam van de bibliotheek (naast de tafeltennistafel)?
Noodopvang
Nu alle groepen weer hele dagen les zullen krijgen, vervalt de noodopvang.
Hygiëne
We hanteren de volgende hygiëneregels:
● er worden geen handen gegeven;
● alle kinderen en leerkrachten hoesten en niezen in hun elleboog;
● alle kinderen en leerkrachten wassen meerdere keren per dag, minimaal 20 seconden, hun handen
met water en zeep;
● iedereen probeert zo veel mogelijk van zijn gezicht af te blijven;
● de leermiddelen die regelmatig in de klas gebruikt worden en de tafels en de stoelen, worden
ontsmet;
● de deurkrukken en lichtknopjes worden extra schoongemaakt;
● er worden alleen papieren doekjes voor het afdrogen van de handen gebruikt;
● er wordt extra schoongemaakt, bovenop de reguliere schoonmaak.
Voorschoolse en buitenschoolse opvang
De voorschoolse en buitenschoolse opvang zal vanaf 8 juni weer volgens de contractdagen gaan draaien.
Thuisblijf regels - gezondheid leerlingen
Een leerling met de volgende (luchtweg)klachten blijft thuis:
○ neusverkoudheid
○ hoesten
○ moeilijk ademen/benauwdheid
○ tijdelijk minder ruiken en proeven
○ een leerling met koorts boven 38 °C blijft thuis
●

●

●

Wanneer een leerling positief getest is op corona moet hij/zij thuis blijven en uitzieken. De leerling
mag pas weer naar school en de opvang als hij/zij na deze 7 dagen ook 24 uur geen klachten meer
heeft.
Als iemand van het huishouden van de leerling koorts boven 38 °C en /of benauwdheidsklachten
heeft, blijft de leerling ook thuis. Als iedereen binnen het huishouden 24 uur geen klachten heeft,
mag de leerling weer naar school en de opvang.
Als iemand in het huishouden van de leerling getest is op corona en een positieve uitslag heeft, moet
de leerling wachten tot die persoon 24 uur klachtenvrij is en dan 14 extra dagen thuis blijven.

Afmeldingen ontvangen wij graag ‘s morgens tussen 8.00 en 8.20 uur. U kunt ons hiervoor bereiken op 0346
261349.
Naar huis gedurende de schooldag
Wanneer een leerling gedurende de dag klachten ontwikkelt, zoals genoemd onder het kopje ‘thuisblijf
regels-gezondheid leerlingen,’ gaat de leerling naar huis. Ook eventuele broers/zussen gaan naar huis. De
leerling gaat dan ook niet naar de buitenschoolse opvang.
Gezondheid leerkrachten
Mocht een collega ziek worden, dan proberen we het intern en met bekende invallers op te lossen. Mocht dit
niet mogelijk zijn, dan wordt de klas naar huis gestuurd.

Trakteren
Vanaf 8 juni mogen de kinderen weer trakteren in de eigen klas. We vragen u om per stuk voorverpakte
traktaties uit te laten delen. Wilt u met de leerkracht van uw kind afstemmen wanneer uw kind gaat trakteren?
Muziekonderwijs
Voor het muziekonderwijs geldt dat de leerlingen op de basisschool weer met elkaar mogen zingen.
Gymlessen
We gymmen op het schoolplein of op het grote grasveld vlakbij de school. Gymkleding hoeft niet
meegenomen te worden.
Tot slot
We kijken vol trots terug op wat we samen met u hebben gerealiseerd in de afgelopen periode!
De waardering, warme woorden en complimenten die we mochten ontvangen hebben het team van de
Bijenschans enorm goed gedaan. We zijn blij dat we vanaf 8 juni weer volledig open kunnen gaan en er
samen met de kinderen en onze ouders, hetzij op afstand, een mooi einde van dit bijzondere schooljaar van
te maken.

Festiviteiten
De familieavond op 10 juli gaat dit schooljaar helaas niet door. De meester- en juffendag laten
we doorgaan en op deze dag willen we een feestje vieren met de kinderen in de eigen groep.
Op de laatste schooldag krijgen de kinderen een verrassing, zodat we met elkaar het schooljaar
gezellig af kunnen sluiten.

Citotoetsen juni 2020
De afgelopen periode waren jullie als ouder(s) nauw betrokken bij het thuisonderwijs. U heeft de
ontwikkeling van uw kind van heel dichtbij kunnen volgen, o.a. op het gebied van taal en rekenen.
Ook de leerkracht wil de ontwikkeling van uw zoon of dochter goed kunnen blijven volgen. Naast
observaties tijdens de lessen, methode toetsen en het gemaakte werk, kunnen ook methode
onafhankelijke toetsen (Cito) helpen om zicht te krijgen op de ontwikkeling van uw
kind. Stichtingsbreed zijn er afspraken gemaakt over de Cito-toetsen die we zullen afnemen. We
geven u graag meer informatie over de afnames van deze toetsen in de komende periode.
In de komende weken nemen we de Cito-toetsen voor spelling en rekenen af. Daarnaast wordt ook
de AVI (teksten lezen) bij alle kinderen afgenomen en de DMT (woordjes lezen) bij de kinderen die bij
de laatste afname een IV of een V gescoord hebben. De resultaten die uit de toetsen komen kunnen
goed worden geanalyseerd en dit geeft de leerkrachten nog meer informatie over de onderdelen die
extra aandacht vragen. Dit is ook belangrijk voor het volgende schooljaar, zodat de nieuwe
leerkrachten weten met welke leerdoelen zij (extra) aan de slag moeten.
De toets begrijpend lezen nemen we stichtingsbreed af in september. Er wordt door Cito een aangepaste
normering gemaakt voor dit afnamemoment.
Iedereen houdt er natuurlijk rekening mee dat de resultaten anders kunnen zijn dan wanneer het
een ‘gewoon’ schooljaar was.

Oudergesprekken groep 2 t/m 6
Binnenkort zijn er weer oudergesprekken. De gesprekken voor groep 2 t/m 6 zijn in de week van 29 juni en 6
juli van 14.45 uur tot 16.30 uur en hebben een facultatief karakter. U kunt zelf aangeven of u gebruik wilt
maken van de mogelijkheid om een oudergesprek aan te vragen met de leerkracht van uw kind. We vragen u
om dit uiterlijk 22 juni door te geven aan de desbetreffende leerkracht(en). Het kan ook zijn dat de leerkracht
u uitnodigt voor een oudergesprek. De gesprekken worden via een online omgeving gevoerd.

Voorlopige adviesgesprekken groep 7
De voorlopige adviesgesprekken vinden plaats in de week van 29 juni en 6 juli. Judith maakt een rooster
waarop u in kunt schrijven. De gesprekken worden via een online omgeving gevoerd. Uw kind mag hierbij
ook aanwezig zijn.
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De GMR van Vechtstreek en Venen is op zoek naar een nieuw lid oudergeleding!
In de Gezamenlijke Medezeggenschapsraad (GMR) van de stichting Vechtstreek en Venen is een vacature
ontstaan.
Ben jij bereid om:
- tijd vrij te maken voor de 13 scholen binnen de stichting Vechtstreek en Venen
- Input te leveren in het belang van onze kinderen en leerkrachten;
- CA 6-8 vergaderingen per schooljaar in de avonduren bij te wonen:
En ben je in voor:
- Een goede discussie ter verbetering van het school overstijgende beleid;
- De functie van sparringpartner voor college van bestuur en raad van toezicht?
Dan is dit je kans om je aan te melden voor de GMR!
Ervaring of zitting in een lokale school-MR is handig/nuttig, maar absoluut niet noodzakelijk.
Reageer snel; uiterlijk voor 12 juni 2020 met een korte motivatie met daarin wie je bent en waarom je in de
GMR wilt via gmr@vechtstreekenvenen.nl
Een sollicitatiegesprek kan deel uitmaken van het proces, bij meerdere kandidaten kunnen er verkiezingen
gehouden worden.
Heb je vragen? Dan kun je contact opnemen met de voorzitter van de GMR; Jos Eveleens via
gmr@vechtstreekenvenen.nl
Over de GMR:
De GMR is een beleidsorgaan dat zich bezighoudt met zaken die "bovenschools" geregeld zijn of die van
belang zijn voor alle scholen of een meerderheid van de scholen. Op sommige punten heeft de GMR
adviesbevoegdheid, op andere punten instemmingsbevoegdheid. Dit kan gelden voor de gehele GMR, of
voor één van de geledingen (personeel of ouders). Lokaal komen onderwijskundige en organisatorische
zaken aan de orde in de Medezeggenschapsraad van een school en worden school overstijgende thema’s in
de GMR met de het college van bestuur besproken. Op de website van de scholen kun je zien wie de lokale
MR-vertegenwoordigers zijn.

