Nieuwsbrief 10, vrijdag 24 april 2020
Beste ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen van Wereldwijs,
Hoera!
Vanaf maandag 11 mei mogen we, aanvullend op het thuisonderwijs, weer voor een deel op
school lesgeven. We zijn hier heel blij mee en we verheugen ons erop de kinderen weer te
zien!
Organisatie van ons onderwijs
Bij het organiseren van ons onderwijs vanaf 11 mei houden we
ons aan de richtlijnen van het RIVM en wat er door premier
Rutte is gemeld in de persconferentie van dinsdag 21 april.
We hebben de afgelopen dagen veel overlegd bovenschools
met alle directies, het schoolteam en de ouders van de
medezeggenschapsraad. Daarnaast hebben we vanuit de
overheid en PO-raad richtlijnen gekregen die we moeten volgen.
We hebben met het team een rooster gemaakt hoe we de kinderen naar school willen laten
komen. Bij het maken van het rooster zijn de volgende zaken meegenomen:
●
●
●

Het belang van de leerlingen en het onderwijskundig belang: we willen de kinderen
zo goed mogelijk uitleg en feedback geven in afwisseling met zelfstandig
thuiswerken.
Het belang van ouders: het thuisonderwijs is veel werk voor ouders naast hun
gewone baan. Wij gaan weer een deel overnemen en willen ook ruimte voor ouders
creëren zelf weer aan het werk te kunnen. Hierin willen we regelmaat bieden.
De veiligheid van de leerkrachten.

Met bovenstaande gegevens in het achterhoofd, zijn we tot het volgende rooster gekomen:
●
●
●
●
●

De helft van de klas gaat op maandag en donderdag van 8.30 tot 14.30 naar
school.
De helft van de klas gaat op dinsdag en vrijdag van 8.30 tot 14.30 naar school.
Op woensdag begeleiden de leerkrachten het thuisonderwijs en zijn er geen
leerlingen op school.
Kinderen zijn per gezin ingedeeld. Broertjes en zusjes gaan op dezelfde dagen naar
school.
De indeling van de leerlingen maken wij als school. Dit overzicht wordt gemaild door
de leerkrachten.
Helaas kunnen we geen rekening houden met de werkdagen van al onze ouders en
ons tegelijkertijd houden aan de voorschriften van het RIVM en de overheid.
Door dit schema voor de meivakantie te mailen hopen wij van harte dat jullie een
passend ritme kunnen vinden in de weken na 11 mei.
In de brief hebben jullie kunnen lezen dat we op 6,7,8 mei geen thuisonderwijs
geven. Deze dagen gebruiken wij om de school en het lesprogramma opnieuw in te
richten. De noodopvang voor kinderen van ouders uit vitale beroepen blijft wel open
op 6,7,8 mei op school.

Vanaf maandag 11 mei
De start
Naast de uitleg van de lesstof hebben we uiteraard aandacht voor de verhalen van de
kinderen. We maken er een goede start van met elkaar met aandacht voor het welbevinden
van de kinderen en het weer verder werken met elkaar.
Toch thuisblijven
Als uw kind verkouden of ziek is, mag uw kind niet naar school. Hierin volgen wij de
richtlijnen van het RIVM. Dit om de veiligheid van anderen op school te waarborgen.
Ophalen, brengen, zelf naar school
Om alles zo veilig mogelijk te laten verlopen, mogen ouders de school niet in of op het plein
in groepjes blijven praten.
Wij vragen jullie oudere kinderen zelfstandig naar school te laten gaan. De kinderen die wel
gebracht worden, lopen van een afstand naar een leerkracht. Een leerkracht wacht uw kind
buiten op en begeleidt het naar binnen. Daarnaast is de school om 8.10 open zodat er meer
ruimte is voor gedoseerde inloop. In de middag komen de leerlingen vlot maar gedoseerd
naar buiten.
4 ingangen
Groep 1 / 2 mag via de kleuterbouw ingang naar binnen, zoals altijd.
Groep 7 en 8 via de rechter zij ingang naast het lokaal van groep 8.
Groep 5 en 6 via de linker zij ingang naast het lokaal van groep 5
Groep 3 en 4 gaan via de hoofdingang naar binnen.
Inrichting van de school, het plein en het lokaal
Zoals uit de informatie van het RIVM blijkt, hoeven leerlingen geen 1,5 meter afstand tot
elkaar te houden. We passen wel het e.e.a in onze inrichting aan, om de veiligheid optimaal
te laten zijn voor iedereen in de school. Er is bijvoorbeeld gedacht aan extra
hygiënemaatregelen: zoals tussendoor schoonmaken van het meubilair. Ook maken we
afspraken over handen wassen met de leerlingen en zitten we ruimer uit elkaar in de klas.
Buitenspelen
Leerlingen mogen buiten spelen. Groepen spelen op wisselende tijden buiten. De hogere
groepen spelen verspreid op het plein, het voetbalveld en de groene gedeelte naast de
school. De jongere groepen spelen verspreid op het plein.
Niet op school= thuis aan de slag met het schoolwerk
Als de leerlingen niet op school zijn, wordt er van hen verwacht zij zelf aan de slag gaan met
het schoolwerk.
Stevige tas
De laptop die veel leerlingen meegekregen hebben van school moet in de komende periode
meegenomen worden van huis naar school...en weer terug. Wij willen jullie vragen de laptop
in een stevige tas te vervoeren om beschadiging te voorkomen.

Kinderopvang na 11 mei
Na 11 mei gaat de kinderopvang weer open. Wij hebben contact gezocht met de
kinderopvang om hen te laten weten wat onze begin- en eindtijden zijn. Bij de
kinderdagverblijven hebben de kinderen in principe opvang op de dagen dat ze naar school
gaan, ook als de kinderen normaal gesproken op andere dagen naar de kinderopvang gaan.
Voor de kinderopvang is dit een hele organisatie. Houd zelf als ouder/ verzorger de
berichtgeving vanuit het kinderdagverblijf goed in de gaten.
Tot slot
Wij wensen jullie heel veel succes, sterkte en gezondheid!
Agenda
Mei
27

Start meivakantie t/m dinsdag 5 mei

6,7,8

Geen thuisonderwijs

11

Start deel van de week naar school

20

Studiedag Fluenta vervalt, thuisonderwijs gaat door

21,22 Hemelvaart, kinderen vrij
Juni
1 t/m 5 juni Pinkstervakantie, kinderen vrij

