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Na de meivakantie gaat de school weer open!
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Na de meivakantie gaat de school weer open!
Afgelopen dinsdag 21 april heeft premier Rutte bekend gemaakt dat alle basisscholen op
maandag 11 mei weer gedeeltelijk open mogen. Superfijn dat de kinderen en de leerkrachten elkaar weer
mogen ontmoeten! In de afgelopen periode heeft u ons fantastisch geholpen met het opvangen van de
kinderen en realiseren van het thuisonderwijs. Daar zijn we u heel erg dankbaar voor.
Wij hebben de kinderen enorm gemist en hebben heel veel zin om na de meivakantie weer te beginnen.
Wij hebben als team (samen met de stichting) nagedacht over het gedeeltelijk opengaan na de meivakantie.
Er komen veel vragen bij kijken en elke keuze heeft voor- en nadelen. Bij onze afwegingen hebben wij
geprobeerd een zo stabiel en veilig mogelijke situatie voor alle kinderen, ouders en leerkrachten te creëren.
Hieronder proberen wij u zo volledig mogelijk over alle beslissingen te informeren. Op voorhand wil ik jullie
meegeven dat er een kans is dat het slechts om een aantal weken zal gaan met zicht op het helemaal
openen van de scholen.
Weekindeling
Doordat de kinderen maar de helft van de tijd fysiek op school mogen zijn, hebben wij een weekindeling
gemaakt en de groep verdeeld in twee groepen. Eén groep komt twee dagen naar school: op maandag en
donderdag. De andere groep komt ook twee dagen naar school: op dinsdag en vrijdag. Aan het eind van
de nieuwsbrief kunt u de indeling vinden op welke dagen uw kind naar school mag komen. Omdat we weten
dat veel ouders werken op dinsdag en donderdag, hebben we ervoor gezorgd dat beide lesgroepen een
dinsdag of een donderdag naar school komen.
Deze indeling zorgt ervoor dat iedereen vanaf het begin duidelijk heeft op welke dagen jullie kind(eren) op
school zijn en niet dat dit per week wisselt. Zoveel mogelijk vaste structuur, met zo min mogelijk persoonlijk
verkeer op een dag.
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De groepen hebben we qua leerlingenaantallen gehalveerd. Bij de combinatiegroep 3/4
hebben we de verdeling anders bepaald, namelijk lesgroep groep 3 en lesgroep groep 4. We
hebben in de verdeling rekening gehouden met de gezinnen op onze school, de splitsing van
groep 3 en 4 en verdeeld op alfabet. We realiseren ons dat hiermee vriendjes/vriendinnetjes misschien niet
bij elkaar in de halve groep zitten. We hebben voorrang gegeven aan het feit dat kinderen uit één gezin op
dezelfde dagen naar school gaan. Het is daarom niet mogelijk om hier veranderingen in aan te brengen.
Laten we ervan uitgaan dat het maar voor een korte periode op deze manier nodig zal zijn. Elke woensdag is
de school gesloten. De leerkrachten gebruiken deze dag om het thuiswerk klaar te zetten, nog beter in beeld
krijgen waar ieder in zijn ontwikkeling staat en ook om dit nog nooit eerder uitgewerkte plan zonodig bij te
sturen. Dit rooster is voorlopig voor drie weken. Zodra er nieuwe landelijke besluiten worden genomen, zullen
we u berichten.
Noodopvang
Door bovenstaande weekindeling doen wij wederom een beroep op uw flexibiliteit. Wij willen u alvast
heel hartelijk bedanken voor uw inzet om het opnieuw allemaal voor elkaar te krijgen!
Mocht één van de beide ouders/verzorgers in de vitale sector werken, uw kind(eren) volgens schema niet
naar school hoeven en u op deze dag tussen 8.30 en 14.15 uur geen opvang kunt realiseren? Dan kunt u
contact opnemen met Jacqueline (0346 261349 of jdheer@vechtstreekenvenen.nl). Samen met u worden
dan de mogelijkheden besproken om uw kind op te vangen.
1,5 meter afstand
Officieel hoeven de kinderen geen 1,5 meter afstand van elkaar te houden (wel wordt van scholen gevraagd
de kans op verspreiding tussen kinderen zo klein mogelijk te laten zijn). De 1,5 meter afstand geldt wel voor
de leerkrachten ten opzichte van de kinderen. Daarom zitten de kinderen in elk lokaal zo ver mogelijk uit
elkaar. De kinderen van groep 4 werken in het speellokaal zodat ze ook voldoende ruimte hebben om te
werken. De 1,5 meter afstand geldt uiteraard ook tussen de leerkrachten onderling en de leerkrachten ten
opzichte van de ouders.
Het lesprogramma voor de kinderen
De leerkrachten geven les aan de helft van de groep. De andere helft van de groep verwerkt op deze dag de
stof waarvoor op school instructie en uitleg is gegeven en daarnaast krijgen ze ook opdrachten die ze
zelfstandig kunnen maken. Er worden geen instructiefilmpjes meer opgenomen, omdat de instructie op
school wordt gegeven.
De lesprogramma’s van de dag zullen een afwisseling worden van aandacht voor het sociaal-emotionele
welbevinden van kinderen, instructies en verwerkingen van de cognitieve vakken. Onze focus zal liggen op
de basisvakken: rekenen, taal, spelling en begrijpend- en technisch lezen. Wij gaan kijken waar de kinderen
op dit moment staan, welke doelen in de komende periode belangrijk zijn en nodig is om op in te zetten. Elke
leerkracht zal in nauw contact met onze intern begeleider een passende route voor zijn of haar groep
uitstippelen.
Als team vinden wij het belangrijk om na deze bizarre periode extra in te zetten op het welzijn van alle
kinderen, het pedagogisch klimaat, de sfeer en veiligheid van de groep. De kinderen moeten deze bijzondere
periode verwerken. Hiervoor gebruiken wij onze methode van de Kanjertraining.
Werkmaterialen
Wij verwachten dat alle schoolspullen (werkboeken, schriften, boeken, enz.) worden meegenomen op de
dagen waarop uw kind op school les heeft. Indien u een laptop van school in bruikleen heeft, dan hoeft u
die nog niet in te leveren en kunt u gebruiken op de dagen waarop uw kind thuiswerkt. Voor de dagen dat
de kinderen thuiswerken worden schoolspullen weer mee naar huis genomen.

Ingangen en looproutes
In het schoolgebouw zijn looproutes aangegeven. We gaan aan de zijde van de BSO naar
binnen en bij de peuter- en kleuterzijde naar buiten. De kinderen van groep 1/2, 3/4, 6 en 7 maken gebruik
van de ingang naast het BSO lokaal. De kinderen van groep 5 en 8 maken gebruik van de brandtrappen.
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 wij volgen hierin de landelijke richtlijnen. 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 lopend of op de fiets naar de school te brengen en weer op te halen.

In onderstaand schema kunt u zien hoe laat uw kind op school wordt verwacht om samen met de
leerkracht naar binnen te gaan en waarop uw kind weer naar buiten komt. De start- en eindtijden zijn
verschillend per groep vanwege de (verkeers)drukte rondom en in de school. Uw kind kan het
schoolplein oplopen en zijn/haar fiets parkeren om daarna naar de verzamelplaats te gaan waar de
leerkracht klaar staat. We weten dat de tijdvakken strak gepland zijn en daarom vragen we u om ons
hierbij te helpen. 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

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. We vragen u om uw kind over de stoep naar de leerkracht toe te laten lopen en 1,5 m afstand te
houden van de andere ouders.
** Wilt u met de leerkracht(en) overleggen indien u bij het ophalen en wegbrengen op twee plekken tegelijk moet
zijn.

Hygiëne
Om eventuele verspreiding te voorkomen, hanteren wij op onze school de volgende
hygiëneregels:
●

er worden geen handen gegeven;

●

alle kinderen en leerkrachten hoesten en niezen in hun elleboog;

●

alle kinderen en leerkrachten wassen regelmatig (sowieso na het toiletgebruik, voor het eten
en drinken en na het buitenspelen) minimaal 20 seconden hun handen;

●

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 worden met regelmaat schoongemaakt;
alle groepen (en binnen elke groep zowel de jongens als meisjes) hebben een eigen toilet
toegewezen gekregen;
er worden alleen papieren doekjes voor het afdrogen van de handen gebruikt;
er wordt extra schoongemaakt, bovenop de reguliere schoonmaak.

●
●
●
●
●

Eten en drinken
Wij verwachten dat de kinderen ‘s morgens hun jas en tas mee de klas in nemen. Wilt u de kinderen geen
onnodige spullen meegeven of laten nemen? De kinderen laten het tussendoortje en lunch in hun tas zitten
en halen dat alleen uit hun tas wanneer het tijd is en de leerkracht het aangeeft. Wilt u uw kind bakjes,
pakjes en/of bekers meegeven die de kinderen zelf open kunnen maken en kunnen sluiten?
Pauzes
We hanteren de komende periode een ander pauzerooster. 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 onder begeleiding in de ochtend en na de lunchpauze buiten.
Ziekte tijdens de schooldag
Wanneer uw zoon of dochter tijdens een schooldag ziek wordt of verkoudheidsklachten krijgt, wordt u
direct gebeld om uw kind op te halen.
Thuisblijven
Wij verzoeken uw kinderen thuis te laten als:
● ze coronagerelateerde klachten hebben (neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest,
verhoging en/of koorts). Bij 24 uur klachtenvrij, mogen kinderen weer naar school;
● ze tot een risicogroep behoren;
● gezinsleden in huis tot een risicogroep behoren;
● een gezinslid in huis verkouden is en koorts heeft.
Afmeldingen ontvangen wij graag ‘s morgens tussen 8.00 en 8.20 uur. U kunt ons hiervoor bereiken op
0346 261349.
Gymlessen
Vanwege de hygiëne maken wij geen gebruik van de gymzaal (gymkleding hoeft daarom niet meegenomen
te worden). Een eventuele gymles vindt, zonder om te kleden, buiten op ons plein plaats.
Trakteren
Helaas kunnen de kinderen niet trakteren en de klassen rond voor hun verjaardag. We zullen in ieder geval
zorgen voor een passende verjaardagskaart. Dit geldt ook voor de kinderen die in de vakantie en in de
thuiswerkperiode jarig zijn geweest.

Activiteiten
Helaas gaan culturele uitstapjes, ons schoolreisje en vieringen die tot de zomer nog gepland
stonden, niet door. En uiteraard is er ook geen luizencontrole. Het repeteren voor de afscheidsmusical van
groep 8 gaat door. We denken na over hoe we de invulling van het afscheidsmoment kunnen realiseren. Dit
in combinatie met de richtlijnen die het RIVM voorschrijft.
Informatie en uitleg voor kinderen
De school gaat weer open, maar toch is het daar dan niet als vanouds. Dat kan spannend zijn voor kinderen
en het is belangrijk om met kinderen over deze veranderingen te praten. Bekijk eventueel de pagina tips om
met kinderen over het coronavirus te praten.
Buitenschoolse opvang (BSO)
De BSO’s zijn op de hoogte van de indeling van de lesgroepen. De BSO geeft aan dat
●
●
●
●
●
●
●

als uw kind op een bepaalde dag geen les heeft, dan is er op die dag ook geen BSO;
dus alleen op de dagen dat uw kind wel naar school gaat, kan uw kind naar de BSO;
u/uw kind niet meer opvangdagen kan afnemen dan in het huidige contract staat;
indien u één vaste dag BSO heeft, dan betekent dit ook dat u één dag kunt blijven inzetten op de
dagen waarop uw kind naar school gaat;
de BSO aansluitend is op de schooltijden;
het bovenstaande ook geldt voor de voorschoolse opvang;
de pedagogische medewerker ongeveer een week voordat de school gaat starten even contact
opneemt om alles goed af te stemmen.

Contact met school
Als er gezinnen zijn die ernstig getroffen zijn door corona of andere dingen hebben meegemaakt (voor
zover nog niet doorgegeven aan de leerkracht), maar die wel van belang zijn om te weten vanwege de
impact op jullie kind, dit graag al van te voren aangeven bij de leerkracht.
Mocht u een vraag of mededeling voor de leerkracht van uw zoon of dochter hebben, dan kunt u onze
school bellen (0346 261349) of een mailtje naar de leerkracht sturen. In de komende periode zullen
eventuele oudergesprekken telefonisch of via videobellen plaatsvinden. De leerkracht van uw zoon of
dochter neemt hiervoor dan het initiatief.
Hoe lang?
Wij weten helaas niet hoe lang dit gaat duren, maar wij zullen bovenstaande afspraken en gemaakte
weekindeling net zo lang aanhouden totdat het kabinet aangeeft de maatregelen verder te versoepelen.
Wij snappen dat onze keuzes soms grote gevolgen voor u en uw gezin hebben. Bij dat alles hopen wij ook
van harte op uw begrip voor onze keuzes. Voor nu gaan wij er vanuit u voldoende te hebben
geïnformeerd, maar mocht u vragen hebben, dan kunt u deze telefonisch of via de mail stellen. Wij
wensen u alle gezondheid en alvast een heel fijne meivakantie toe. Wij zien alle kinderen heel graag op
maandag 11 of dinsdag 12 mei!
Met vriendelijke groet,
het team van de Bijenschans (info.debijenschans@vechtstreekenvenen.nl)
en de Medezeggenschapsraad (mr.debijenschans@vechtstreekenvenen.nl)

We zien elkaar gelukkig snel weer!

Wij staan op de ‘drempel’ van de meivakantie, normaliter een tijd om uit te vliegen, nu meer een tijd om te
ontspannen op het balkon of in de achtertuin, een gezelschapsspelletje te spelen, te genieten van de zon,
een boek te lezen en muziek te luisteren.
Fijne vakantie en tot 11 of 12 mei!
Groetjes van de meesters en juffen van de Bijenschans.

Vakantierooster schooljaar 2020-2021
Herfstvakantie

19-10-20 t/m 23-10-20

Kerstvakantie

21-12-20 t/m 01-01-21

Voorjaarsvakantie

22-02-21 t/m 26-02-21

Pasen

02-04-21 t/m 05-04-21

Meivakantie/Koningsdag/Bevrijdingsdag

26-04-21 t/m 07-05-21

Hemelvaart

13-05-21 t/m 14-05-21

2e pinksterdag

24-05-21

Zomervakantie

19-07-21 t/m 27-08-21

Welkom
We heten Ian van harte welkom in groep 1/2 bij juf Marissa en juf Marlies. We wensen je heel veel plezier op
de Bijenschans.

Koningsspelen
Vandaag staan de koningsspelen in Breukelen gepland. We nodigen u en uw kind uit om heerlijk te
bewegen. We kunnen helaas de activiteiten niet op school of de sportvelden laten plaatsvinden, maar in de
Google Classroom kunt u het sportprogramma vinden met een koninklijk tintje. Wilt u een leuke foto van de
sportieve activiteiten voor Instagram of Facebook naar Marlies (mbesjes@vechtstreekenvenen.nl) e-mailen?
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