BESTE OUDERS/VERZORGERS,

vrij

vrijdag

We gaan de kinderen van groep 0 tot en met groep
8 om de dag onderwijs aanbieden.
Het thuis lesgeven vervalt op de reguliere afdeling.
Op DaVinci is woensdag wel een thuiswerkdag. De
leerkrachten zijn bereikbaar via de chat of
videobellen tussen 10.00-12.00.

Groep
B

donderdag

Wat betekent dit?

Groep
A

woensdag

1. Kinderen gaan ongeveer de helft van de tijd
naar school.
2. De 1,5 meter regel geldt niet voor kinderen
onder de 12 jaar.
3. De school heeft aandacht voor de hygiëne.
4. Jassen en tassen blijven in het lokaal.
5. Kinderen met een verkoudheid, die
hoesten of koorts hebben blijven thuis.
6. Indien alle bovenstaande klachten samen
aanwezig zijn blijft het hele gezin thuis.
7. Leerkrachten houden 1,5 meter afstand in
hun contacten.
8. Ouders blijven zoveel mogelijk buiten de
school.
9. Dit geldt in principe tot 20 mei.

Maandag 11 mei: start school

dinsdag

De voorwaarden

INDELING EN SCHOOLTIJDEN

maandag

Op dinsdagavond 21 april heeft premier Rutte een
persconferentie gegeven waarin ons is
medegedeeld dat de basisscholen vanaf maandag
11 mei, onder voorwaarden, weer open mogen. De
argumentatie dat basisscholen weer open mogen is
dat het Outbreak Management Team verwacht dat
de opening geen verdere belasting zal vormen voor
de zorg.

Groep
A

Groep
B

Er zijn lesgebonden dagen en er
zijn niet lesgebonden dagen. Op
lesgebonden dagen zijn de
kinderen de hele dag op school.
Op niet lesgebonden dagen (3
dagen) is huiswerk NIET verplicht
en onderhouden de kinderen thuis
hun basisvaardigheden. U krijgt
hierover suggesties van de
leerkracht. De woensdag is een
niet lesgebonden dag zonder
werkzaamheden voor leerlingen op
regulier, voor de DaVinci-leerlingen
wel.
In de bijlage vindt u een opzet per
groep. De namen van groep A of B
ontvangt u van de leerkracht.

Alle kinderen gaan dus twee dagen per week naar
school, verdeeld in twee groepen.
Samenvattend: Iedere groep wordt in tweeën
gesplist. Via Klasbord wordt de indeling bekend
gemaakt. We hanteren een A groep en een B groep.
Uitgangspunten hierbij zijn:
1. Broertjes en zusjes zoveel mogelijk in
hetzelfde schema/ritme.
2. De combigroepen 2-3, 3-4 , 4-5, 6-7 worden
per leerjaar opgedeeld, dus alle kinderen van
een leerjaar zitten bij elkaar.
3. Bij DaVinci proberen we dit ook zoveel
mogelijk te doen. Echter is dit onmogelijk
gezien de onevenredige grootte van de
groepen.
4. Bij groep 1/2 en 8 wordt de groep evenredig
gedeeld; dus in twee gelijke groepen
verdeeld.
5. Er wordt gewerkt met het ritme maandagdonderdag en dinsdag-vrijdag.
6. Instroom van nieuwe leerlingen wordt niet
ingepland. Deze ouders worden gemaild.
7. Als ouders zelf willen ruilen kan dit niet.
8. Onze indeling van de groepen is in principe
bindend.

Schooltijden
Maandag: 08.30-14.30 uur
Dinsdag: 08.30-14.30 uur
Woensdag: vrij
Donderdag: 08.30-14.30 uur
Vrijdag: 08.30-14.30 uur
Buiten spelen
De kinderen zullen gedurende de
dag buiten speelmomenten
hebben. Dit maakt onderdeel uit
van hun leerprogramma.
Er wordt op verschillende tijden
buiten gespeeld vanwege de
groepsgrootte.
Groep specifieke zaken
In bepaalde groepen zijn specifieke
activiteiten. Bijvoorbeeld: musical
groep 8. Als dit het geval is,
informeren de leerkrachten hoe dit
vorm gegeven wordt. Zij zullen hier
zelf met u over communiceren
zodra ze hier meer over weten.
Communicatie met ouders
Het contact met de leerkracht van
uw kind vindt plaats via de mail of
Klasbord. U kunt ook na schooltijd
de leerkracht bellen.
Cheetahgroep
Doordat juf Jeannette bijspringt
daar waar nodig, komt de
Cheetahgroep te vervallen. De
Tijgergroep heeft wel doorgang.

De eerste schooldag

Gymnastiek

Wat gaan wij weer doen op school?
We gaan eerst kijken hoe het met iedereen is. Onze
focus zal liggen op de hoofdvakken, de
groepsvorming, samen spelen en plezier maken.
We brengen de nieuwe beginsituatie in kaart en
kijken wat we moeten oppakken.

Er is voorlopig nog geen
gymnastiek. Wel wordt er
buitengym gegeven. Daarover
hoort u meer van de leerkracht van
uw kind.

Kinderopvang
Voor kinderen van ouders in de vitale beroepen
blijven we opvang aanbieden op niet lesdagen van
uw kind. Dit is natuurlijk lastiger te organiseren
omdat er geen ambulante leerkrachten meer zijn.
Mocht u echt geen andere oplossing hebben dan
vangen we uw kind op.
Noodopvang dient u op vrijdag door te geven aan de
directie van de school. Altijd per mail:
directie.carrousel@liemersnovum.nl
Het protocol Opstart basisonderwijs
We wijzen u nog op een paar belangrijke zaken uit
het protocol opstart basisonderwijs:
Conform richtlijn RIVM: wanneer een personeelslid
of een leerling gedurende de dag corona
gerelateerde klachten ontwikkelt, gaat het naar huis.
Specifiek is de volgende maatregel van kracht: • Als
een leerling ziek wordt, wordt het direct door een
ouder opgehaald.
Thuisblijf regels
Leerlingen die behoren tot een risicogroep kunnen
worden vrijgesteld van fysiek onderwijs (beslissing
van ouder(s)/ verzorger(s) in overleg met de school).
Leerlingen van wie gezinsleden tot een risicogroep
behoren kunnen worden vrijgesteld van fysiek
onderwijs (beslissing van ouder(s)/verzorger(s) in
overleg met de school).

Ouders en naar school
brengen/halen kinderen
Uiteraard dienen we de
gezondheidsrisico’s voor
leerkrachten te beperken. Vandaar
dat we het volgende af willen
spreken:
De brengtijd is zo kort mogelijk
tussen 8.15 en 8.30. Ouders
blijven buiten het hek.
Groepen 1-2 en 2-3
Kinderen en ouders van de
groepen 1-2 zijn welkom bij het hek
van het kleuterplein. Daar zijn twee
vakken; voor groep 1/2 en 2/3. Om
08.15 uur komt de leerkracht naar
buiten. Kinderen gaan dan naar de
leerkracht toe en die neemt ze mee
naar binnen. Ook als het regent
geldt deze regel. Na schooltijd
staan de ouders weer bij het hek
en daar geeft de leerkracht de
kinderen weer af aan de ouders.
Binnen is er voldoende
achterwacht.
Groepen 3-8
Ouders zetten hun kind af bij het
hek van het grote schoolplein. De
kinderen lopen zelf door naar
binnen. Er staan ook teamleden op
het plein. Zij houden overzicht.
Bij het naar buiten gaan van de
school wachten de ouders ook
buiten het hek. De kinderen zoeken
hun ouder op en gaan mee naar
huis of gaan alleen naar huis.
Na 8.30 gaan de deuren dicht.
Voor DaVinci geldt dat de kinderen
in- en uit stappen op de Kiss- and
Ride en zelf naar binnen lopen.
Ophalen op het schoolplein mag,
op gepaste afstand.

Eten & Drinken
Tijdens de lesdagen zorgt u dat de
kinderen een tussendoortje met
iets te drinken en een lunchpakket
met eten en drinken mee naar
school nemen.
Traktaties voor verjaardagen
moeten voorverpakt zijn.
Hygiëne
De school zal extra hygiëne
maatregelen nemen. In iedere
groep staat er een pompje met
zeep en met doekjes. Bij
binnenkomst en voor eetmomenten
worden de handen gewassen.
Tussendoor zullen deurklinken,
sanitair en speelgoed worden
schoongemaakt. Binnendeuren
zullen open staan.
Voor leerkrachten zijn er
handschoenen aanwezig.
Er wordt extra geïnvesteerd in
schoonmaak. Er is een protocol
van kracht met tussentijdse
schoonmaakmomenten.
Chromebooks
De Chromebooks blijven voorlopig thuis bij de
kinderen, omdat ze deze nodig kunnen hebben.
Zodra de scholen weer volledig open gaan komen
de Chromebooks weer terug naar school.
DaVinci neemt het eigen device van thuis weer mee
naar school.

Vragen?
Heeft u na het lezen van deze brief
nog vragen, of zijn er
onduidelijkheden?

Mail uw vragen dan naar:

directie.carrousel@liemersnovum.nl

