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Tijdens de persconferentie van premier Rutte en minister de Jonge hebben we gehoord dat de
basisscholen op 8 februari weer open mogen. De kinderen mogen dan weer elke dag, hele dagen
naar school. U begrijpt dat we hier erg naar uitkijken en we zullen de kinderen met open armen
ontvangen!
Aan de veiligheid van kinderen en leerkrachten zullen we veel aandacht schenken. In de brief van
Hans Greidanus kunt u dat lezen.
De kinderen van de bovenbouw hoeven geen mondkapjes op omdat we per groep naar buiten gaan.
In de units en hal is veel ruimte, zodat het veilig blijft voor iedereen.
Zoals anders komen de kinderen vanaf 8.15 uur op school en gaan via hun eigen ingang naar binnen.
De kinderen van groep 1 en 2 gaan via de ingang aan het fietspad naar binnen. Zij worden bij het hek
gebracht en door de leerkrachten op het plein opgevangen.
Groep 1/2A gaat uit om 13.55 uur en groep 1/2B om 14.00 uur. De kinderen blijven op het plein
totdat ze worden opgehaald.
Voor groep 3 t/m 8 geldt in de week van 8 t/m 12 februari :
- De kinderen met de achternaam eindigend op A t/m H gaan uit om 13.50 uur.
- De kinderen met de achternaam eindigend op IJ t/m R gaan uit om 13.55 uur.
- De kinderen met de achternaam eindigend op S t/m Z gaan uit om 14.00 uur.
In de week van 15 t/m 18 februari:
- De kinderen met de achternaam eindigend op S t/m Z gaan uit om 13.50 uur.
- De kinderen met de achternaam eindigend op IJ t/m R gaan uit om 13.55 uur.
- De kinderen met de achternaam eindigend op A t/m H gaan uit om 14.00 uur.
De pauzetijden blijven gehandhaafd. De groepen 3 gaan op het onderbouwplein spelen. De kinderen
van groep 4 t/m 7 houden hun gewone pauzetijden. Ze krijgen een vak aangewezen, waarin ze
mogen spelen. De groepen 8 passen hun pauzetijden aan, aan hun activiteiten.
In het landelijk beleid staat dat er geen vakdocenten van groep naar groep mogen om les te geven.
Dat betekent dat meester Peter elke week lesgeeft met een filmpje.
Hygiëne maatregelen:
We zorgen ervoor dat de hygiënevoorschriften van de RIVM zoveel mogelijk worden nageleefd.
 Desinfecterende handgel bij de ingang voor volwassenen
 Zeeppompjes in de lokalen
 Papieren handdoekjes
 Oppervlakten worden tussendoor schoongemaakt
 Dagelijks intensieve schoonmaak met een extra ronde in de ochtend
Trakteren: Als kinderen voor hun verjaardag willen trakteren, mag dat als het verpakt is.
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Brengen en halen:
 De kinderen nemen thuis afscheid
 Als het kind nog niet zelfstandig naar school kan, mag het gebracht worden door 1 ouder
 Ouders mogen niet op het plein komen en ook niet in school
 De kinderen van groep 1 en 2 worden door hun juf op het plein opgewacht en na school op
het schoolplein gebracht
 Als de school uit gaat, staan ouders op het schoolplein of buiten het hek te wachten,
minimaal 1,5 meter uit elkaar
Het brengen en halen van de peuters:
De peuters worden om 8.45 uur gebracht.
De kinderen worden door de leiding opgehaald bij het hek.
Een uitzondering zijn de peuters die een ouder broertje of zusje hebben die om 8.30 uur worden
gebracht. Ze mogen tegelijk met hun broertje of zusje naar binnen.
De peuters kunnen om 12.25 uur binnen het hek op het plein worden opgehaald.

Bibliotheek op school en leesbingo
De kinderen moeten maandag alle bibliotheekboeken van school meenemen, ook al is het boek niet
uit. Helaas mogen er geen biebouders in school komen. Gelukkig zijn studenten bereid gevonden om
aan de slag te gaan in de bieb. De volle kaarten van de Leesbingo kunnen maandag en dinsdag bij de
eigen leerkracht ingeleverd worden. Woensdag 10 februari verloten we 3 boekenbonnen!

Rapport
De kinderen hebben in de afgelopen maanden thuisgewerkt en u heeft hen daar, waar nodig, erg
goed geholpen. Hartelijk dank daarvoor. U krijgt per mail dus digitaal, op woensdag 17 februari, het
rapport van uw kind. In de tweede helft van maart nemen we de Cito-toetsen af. Op die manier
krijgen we een goed beeld van uw kind.

10-minutengesprekken
Na het uitdelen van de rapporten volgen altijd de 10-minutengesprekken. Omdat we nog steeds erg
voorzichtig willen zijn en de voorschriften volgen worden 10-minutengesprekken via Teams
georganiseerd. Hierover volgt later nog bericht.

Studiedagen
Op vrijdag 19 februari is een studiedag op schoolniveau en op maandag 1 maart is de
jaarlijkse themadag voor alle medewerkerrs van PCBO Leeuwarden e.o. Studiedagen die we
digitaal gaan volgen. Alle kinderen zijn op beide dagen de hele dag vrij.

Met hartelijke groet, mede namens het team,
Johan Spoelstra en Linda Verhaag
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