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Beste ouders,
De meivakantie staat voor de deur. De periode tussen de voorjaarsvakantie en de
meivakantie stond in het teken van Corona en onderwijs op afstand. Voor de kinderen, voor
u als ouders en voor ons als team een hele nieuwe werkelijkheid. We hebben in zeer korte
tijd allerlei aanpassingen gedaan zodat het onderwijs zo goed mogelijk door kan gaan.
Natuurlijk is het anders dan het was, maar niet persé veel slechter. In de media komen
allerlei signalen over achterstanden en kinderen die van de radar zijn. Voor De Roerganger
geldt dat niet; we hebben een goed beeld van wat de kinderen thuis doen. We hebben
contact met alle gezinnen/ leerlingen. Indien nodig staan we zelfs op de stoep om het één en
ander nog aan te reiken of te regelen. Onze onderwijsassistenten zijn gedurende de
schoolweek druk bezig met leerlingen bij de noodopvang of op school waar we een klein
groepje opvangen. De leerkrachten werken meest vanuit huis en soms vanaf school om de
vragen te beantwoorden, instructies te geven of even te contacten.
Iedere week starten we als team met een weekopening, ook deze is nu digitaal. Iedere
vrijdag vergaderen we via TEAMS om de afgelopen week te evalueren en zo nodig zaken bij
te stellen. Zo blijven we met elkaar in contact.
Er waren een paar vragen over werkpakketten in de vakantie. Als team geven we geen
werkpakket. We kiezen hiervoor omdat we vinden dat de kinderen hard gewerkt hebben en
nu even een tandje minder mogen doen. Ook voor u als ouders willen we de teugels wat
laten vieren. Wel vindt u in deze nieuwsbrief een Padlet met linkjes; mocht u toch met uw
kind(eren) iets willen doen of om de tijd voor de kinderen te structureren wanneer u zelf
thuis aan het werk moet.
En toen kwam deze week de mededeling dat we op 11 mei weer met halve groepen mogen
beginnen; super fijn en ook een beetje spannend. Vanaf 11 mei gaan we weer 5 dagen per
week naar school en geven we les aan halve groepen. Hoe we dat doen leest u verderop in
deze nieuwsbrief onder het kopje “corona”.
Heeft u nog vragen op opmerkingen, zoek dan via de mail of
telefoon contact met mij.
Hanneke Henneveld
Directeur CBS de Roerganger
Directeur.deroerganger@cbo-meilan.nl / 0653861963
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Agenda april 2020
28 april
27 april-10 mei
10 mei

Kabinet komt met informatie over de corona crisis
meivakantie
moederdag

Andere data die nu erg onzeker zijn:
-

Nascholing team over talentengesprekken op 11 en 26 mei gecanceld
13 mei schoolkorfbal, gecanceld
15 mei: cultuurdag; gecanceld
19 mei: schoolfotograaf➔ verplaatsen
20 mei: schoolreisjes groep 1-7➔ verplaatst naar september ; 11 mei zal ik er meer
over schrijven
28 mei: audit Roerganger; wordt waarschijnlijk eind augustus/ begin september.
27-28-29 mei schoolkamp groep 8➔ alternatief= een echt SCHOOLkamp. Leuke
afsluiting voor groep 8 binnen de maatregelen mbt Corona maar dan doen we dat
eind juni!

meivakantie
Heel veel ideeën om met kinderen te doen in de vakantie zijn verzameld in een padlet. Hier is de link:
https://padlet.com/inijmeijer/Bookmarks

En we houden de anderhalve meter afstand hoor!
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Weer naar school vanaf 11 mei: hoe??
gaan we weer naar school vanaf 11 mei?
Maandag
A

Dinsdag
B

Week 20
11 mei
Week 21
A
B
18 mei
Week 22
A
B
25 mei
Week 23
vrij
B
1 juni
Week 24
A
B
8 juni
Week 25
A
B
15 juni
Week 26
A
B
22 juni
Week 27
A
B
29 juni
Weer naar school vanaf 11 mei 2020:

Woensdag
A

Donderdag
B*

vrijdag
A*

A

vrij

vrij

A

B

B

A

B

A

A

B

B

A

B

A

B

Studiedag
team
B

A

B

Start vakantie

5 lesdagen van 8.30-14.15 uur ( voor groep 1= 4 lesdagen)
Indeling van de groepen bij de verdeling van de klassen doen we op achternaam:
Achternamen van de leerlingen beginnend met de letters A-J is groep A
Achternamen van de leerlingen beginnend met de letters K-Z is groep B
A 17 dagen
B 18 dagen
•

Uitzonderingen: * en *
o Groep 7 ➔ week 20➔ op donderdag is juf Elsbeth voor de klas, vrijdag hele klas
online begeleiding dus geen les op school. Meester Cees begeleidt donderdag en
vrijdag online. Juf Hannah is er op maandag, dinsdag en woensdag. Cees is
achterwacht.
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Groep 4➔ week 20➔ op donderdag meester Jelmer voor de klas en op vrijdag hele
klas online begeleiding dus geen les op school. Juf Froukje begeleidt donderdag en
vrijdag online. Juf Joelle start deze week in het verlof van juf Jeltje de Boer.
o Na 12 mei komen er weer nieuwe richtlijnen. We geven daarna aan hoe het in deze
groepen verder gaat.
o Voor alle andere groepen geldt het 5 dagen model zoals hierboven staat.
o Groep 1 gaat zoals gewend 4 dagen per week
o Groep 2 en 3 zijn op vrijdagmiddag vrij
o Groep 4-8 gaan 5 gelijke dagen: 8.30-14.15 uur
We blijven de weektaak sturen zoals u dat nu ook al gewend bent. De nieuwe weektaak
komt aan het einde van de meivakantie. Wanneer een kind geen les op school heeft, maakt
het de taak van die dag gewoon thuis. Eventuele vragen kunnen de volgende dag op school
worden gesteld.
Noodopvang van de schoolgaande kinderen moeten we nu als school regelen en dit is ook op
school. Na 14.15 uur gaat de reguliere BSO weer van start zoals het ook voor de corona crisis
was. Dit weet u als ouders zelf.
o Heeft u als ouders een vitaal beroep en heeft u opvang nodig op de niet-schooldag
van uw kind ( volgens schema A/B) dan moet u dit aangeven voor 1 mei bij de
directeur van de school: h.henneveld@cbo-meilan.nl
o De noodopvang houdt dan in dat uw kind ook buiten zijn AB schooldag-schema in de
groep les zal krijgen. We moeten hier een inventarisatie van maken om te
waarborgen dat we met ongeveer de helft van de leerlingen in de groepen kunnen
blijven werken.
Start van de dag/ einde van de dag
o Leerlingen kunnen vanaf 8.20 uur naar school komen. Eerder niet op het
pleinaanwezig zijn. Na aankomst gelijk naar het vak van je groep lopen en daar
wachten. Leerkracht is daar ook. Oudere broertjes en zusjes kunnen hun jongere
familieleden meenemen het plein op.
o De groepen 1 2 3a en 3b komen via het kleuterplein en de kleuteringang naar
school. De groep van juf Aniek gaat met Aniek mee naar de unit. De andere kinderen
gaan met hun leerkrachten naar het hoofdgebouw door de kleuteringang.
o
o
o
o
o

De groepen 4-5 zetten de fietsen in het fietsenrek bij het smalle pleingedeelte van
de school en verzamelen in de pannakooi in twee vakken: groep 4 en groep 5.
De groepen 6-7 verzamelen op het plein bij fietsenhok in de daarvoor aangegeven
vakken op het plein. Fietsen in het fietsenrek bij grote plein.
Groep 8 verzamelt voor lokaal unit gr 8. Fietsen in het fietsenrek bij het grote plein.
We gaan ook als leerkrachten weer mee naar buiten aan het einde van de dag; 14.15
uur.
De BSO kinderen gaan mee met hun leiding en we houden de leerlingen van de
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groepen 1 2 3a en 3b op het kleuterplein tot we een ouders/ verzorger bij het hek
hebben gezien. De groepen 4/5 en 6/7/8 gaan zelf naar huis of naar de plek die
afgesproken is met hun ouders/ verzorger.
o De ouders blijven zowel ’s ochtends als ’s middags buiten de hekken. Ouders
houden ook onderling afstand van anderhalve meter.
o Bij de geel gearceerde stoeprand bij de ingang van het plein kunt u uw kind als een
Kiss-and_ride uit de auto laten gaan. Parkeren mag absoluut niet bij deze stoep. Kom
zoveel mogelijk met fiets of lopend.
Binnengaan in de groep
o De groepsleerkrachten nemen de groepen van buiten mee naar de klas. Groep 3-8
hangen de jassen aan de stoelen en tassen komen naast de tafel te staan. De
groepen 1 en 2 doen jassen aan de kapstok/ luizenzak. Schoenen uit, gymschoenen
of sloffen aan.
o Devices gaan dagelijks mee naar school: chromebooks ; dit geldt voor de groepen 4 5
678
o Ouders zorgen er met hun kind voor dat op de lesdagen de materialen netjes en
veilig in een stevige rugzak mee naar school komen.( werkboeken, schriften en
chromebook)
Hygiëne
o We geven dagelijks regelmatig gelegenheid om de handen te wassen; in ieder geval
voor en na het eten en na toiletgebruik
o Extra schoonmaak is aangevraagd en gehonoreerd voor de toiletten en deuren. Een
doekje over de tafel doen we met de leerlingen.
o Leerlingen halen aan het einde van de dag een desinfectiedoekje over de tafel
o We hebben voldoende handschoenen, desinfectiemiddel, zeep en papieren
handdoekjes op school.
o Ook nu blijft het advies: niezen/ hoesten in de elleboog, papieren zakdoek gebruiken,
handenwassen na snuiten.
Eten en drinken
o Ouders zorgen dat het eten en drinken van hun kinderen gebruiksklaar in de bakjes
zit: mandarijn in partjes, appel geschild etc. Drinken kan mee in bekers. Water kan op
school worden bijgevuld.
o De leerkrachten eten met de kinderen in het lokaal. Leerkrachten houden ook
onderling anderhalve meter afstand.
Materialen
o Kinderen werken op school met de materialen van school. Pennen, potloden etc
worden niet meegenomen van huis. Chromebooks gaan wel heen en weer. Geleende
schoolspullen zoals boeken worden alleen door de leerling gebruikt en niet
uitgeleend aan klasgenoten.
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Jarigen
o Hoe jammer we het ook vinden, maar de jarigen trakteren niet op school; niet op
eten en niet op iets wat verpakt is. We geven natuurlijk wel aandacht aan de jarige
en we vieren het feestje nu op een andere wijze. We hopen het ooit weer in te
halen!
Gym
o We houden ons aan het gymrooster. Dat komt nu met halve groepen natuurlijk niet
goed uit maar we gaan er van uit dat kinderen genoeg beweging krijgen op de
momenten waarop ze thuis zijn. We hopen vooral buiten te kunnen gymmen. Indien
het regent blijven we op school. Omkleden kan niet in een kleedkamer. Bovenkleding
uit ( trui/ vest en in shirt sporten, later weer shirt uit en bovenkleding aan)
Pauzes
o De pauzes worden zo ingedeeld door ons, dat kinderen van verschillende klassen
elkaar niet of nauwelijks ontmoeten. Ook nu geldt; leerlingen houden afstand tot de
volwassenen die pleinwacht hebben. We proberen het zo te regelen dat ook de
leerkrachten pauzes kunnen nemen tussendoor.
Kleding
o Zeker in het geval van onze jongste leerlingen: wilt u hen makkelijke kleding aan
laten trekken waar ze zich zelf mee kunnen redden? Bij een eventueel ongelukje bij
de jongste kinderen, helpen we natuurlijk gewoon bij het verschonen.
(handschoenen aan)
Gezondheid
o Heldere richtlijnen van de RIVM gelden ook nu: niet fit? Niet naar school. Dit geldt
ook voor onze teamleden. We hebben een aantal collega’s die op wat voor manier
dan ook in een risicogroep zitten. Daar worden maatregelen voor getroffen en we
vragen ook van u om dit met uw kinderen te bespreken. De nieuwe situatie op
school is geen afspiegeling van wat de kinderen nu nog herinneren van school of hoe
het was. We zullen echt afstand moeten houden. Dit kan best angstig zijn voor
leerlingen.
o We hebben leerlingen en teamleden met hooikoorts. Dit is niet besmettelijk. In geval
van een aanval van hooikoorts nemen de leerlingen en teamleden voor het naar
school gaan hun temperatuur op. Geen koorts? Gewoon naar school. Wel koorts?
Afmelden bij school. ( 0513 625851)
o Heeft uw kind hooikoorts? Kunnen we daar dan van u een verklaring op papier van
krijgen?
Zorgen
o Heeft u zorgen? Twijfelt u over het naar school sturen van uw kind? Geef het door
aan de groepsleerkrachten en of aan de directeur.
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Tot slot; op 12 mei is er weer een persconferentie en dan kan het allemaal weer anders
worden. Op moment van schrijven zijn de eerste berichten over een volledige openstelling
per 2 juni al naar buiten gekomen. We hopen dat we met elkaar het aantal besmettingen
naar beneden kunnen krijgen en houden… Zo kunnen we redelijk “normaal” het schooljaar af
sluiten met de kinderen.

o

Hanneke Henneveld
Directeur cbs De Roerganger

Tel: (0513) – 625851
E: directeur.deroerganger@cbo-meilan.nl
Volg ons ook op facebook!

