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Studiedag portfolio leren
(kinderen zijn vrij)

We zijn heel blij met het hoopvolle nieuws dat
we de kinderen weer op school mogen
ontvangen vanaf 8 februari.
De thuiswerkperiode zat vol met uitdagingen
en bijzondere momenten. Maar wij hebben
de kinderen toch echt het liefst op school.
In deze nieuwsbrief staat per kopje
aangegeven hoe wij op de Hoeksteen gaan
werken. Het is een onzekere en spannende
tijd waarin we ons houden aan de richtlijnen
van de RIVM en ons gezond verstand
gebruiken.
We zijn er klaar voor. Het hele team heeft zin
in volgende week om weer op een “normale”
manier onderwijs te kunnen geven.
Namens het team van CBS de Hoeksteen
Naar binnen en buiten gaan

NIEUWE LEERLINGEN FEBRUARI 2021

•

We hebben gekozen om de kinderen te
verspreiden. We laten ze door drie ingangen
naar binnen en buiten gaan.
• groep 1 en 2 gaan via eigen ingang
naar binnen en buiten
• groepen 5 en 7 gaan via de ingang aan
de achterkant naar binnen en buiten
• groepen 3, 4 en 8 gaan via de
hoofdingang naar binnen en buiten
• groep 6 gebruikt de eigen ingang voor
het naar binnen en buiten gaan

Annemae Lenstra

We wensen jou een hele fijne tijd toe op
de Hoeksteen!

Belangrijk is dat we met elkaar de 1,5 meter
maatregel in acht nemen. Wilt u hier ook alert
op zijn bij het ophalen en brengen van uw
kind. Het is aan u zelf of u een mondkapje wilt
dragen of niet. De kinderen uit de groepen 7
en 8 komen zoveel mogelijk alleen naar
school.
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Stappenplan bij een positieve test van leerling
en/of leerkracht
•

Wanneer een leerling en/of leerkracht
positief getest wordt dan gaat de hele
groep, inclusief de leerkracht en de
ondersteuner(s) vijf dagen in
quarantaine. Na vijf dagen volgt er
een test en bij een negatieve uitslag
mag je weer naar school.

•

Wanneer ouders hun kind niet willen
laten testen mogen deze kinderen na
tien dagen quarantaine weer naar
school. Ze blijven dus vijf dagen extra
thuis. De leerlingen volgen zelfstandig
de lessen die op de weekplanning
staan.

•

Wanneer een ouder of ander gezinslid
positief getest is gaat alleen dit gezin
in quarantaine.

•

Broers en zussen mogen gewoon naar
school wanneer een broer(tje)/zus(je)
zonder klachten in quarantaine zit.

•

Wanneer een groep vijf dagen niet op
school aanwezig is, pakken we
thuisonderwijs op. Dit betekent dat de
kinderen werk mee naar huis krijgen
om te maken. Er wordt, wanneer de
leerkracht gezond is, thuisonderwijs
opgepakt zoals er de afgelopen weken
gewerkt is.

•

Bij de communicatie over
besmettingen houden wij ons aan de
wetten en regelgeving op het gebied
van bescherming van
personeelsgegevens/privacy.
Wanneer er een besmetting is zullen
wij geen namen noemen, enkel dat er
een positief testresultaat is en dat de
klas in quarantaine moet.

Wanneer een ouder naar school belt
hanteren we de volgende stappen:
1. Ouder belt naar school en geeft aan
dat een leerling positief getest is.
2. Personeelslid die de telefoon
aanneemt licht de directeur in.
3. Directeur belt ouder indien nodig
terug. Vraagt of er al contact is met
GGD.
4. De leerkracht van de desbetreffende
groep wordt op de hoogte gebracht
door de directeur.
5. De leerkracht licht de klas in en legt
materiaal klaar wat meegenomen
wordt voor 5 dagen thuisonderwijs.
6. Alle ouders uit de desbetreffende
groep worden op de hoogte gesteld
via de mail. De contactouder zet in de
groepsapp een berichtje dat er mail is.
Hierdoor zijn de ouders snel op de
hoogte.
7. Wanneer ouders hun kind direct op
willen halen dan kan dat. Kinderen
kunnen blijven tot uiterlijk 14.00 uur /
14.15 uur.
8. De leerkracht blijft tot alle kinderen
uit de groep naar huis zijn en gaat dan
ook direct naar huis.
9. De schoonmaakster wordt ingelicht.
Lokaal wordt grondig schoongemaakt.

Schooltijden
•
•
•

•
•

We werken met een inloop vanaf 8.20
uur bij de kleuters
Leerkrachten van groep 1/2
ontvangen de kleuters op het plein
De kinderen van groep 3 t/m 8
hebben een inloop van 8.30 uur-8.45
uur
Groep 7 en 8 gaan tussen 14.00 uur 14.15 uur naar huis
Groep 1 t/m 6 gaat om 14.15 uur naar
huis

Gym
De gymlessen gaan door op de gebruikelijke
dagen.
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Dagelijkse gang van zaken
Iedereen blijft thuis met klachten passend bij
het coronavirus.
Neusverkouden, hoesten, moeilijk
ademen/benauwdheid, plotseling verlies van
reuk of smaak of koorts boven de 38 graden.
Personeel houdt onderling 1,5 meter afstand.
De kinderen geven we zoveel mogelijk vaste
plekken te geven en de pauzes van groep 7 en
8 houden we gescheiden. De groepen 5, 6 en
8 gaan samen naar buiten en de groepen 3, 4
7 gaan met elkaar naar buiten.
Hygiëne en ventilatie. De maatregelen
rondom hygiëne en ventilatie blijft hetzelfde.
We zetten de ramen open en tussendoor
wordt er extra schoongemaakt door de
schoonmaakster. (contactpunten en toiletten)
In de klassen staat hygiëne gel voor de
handen.
Mond- en neusmaskers voor de groepen 7 en
8 is een advies om te overwegen als de
kinderen geen afstand kunnen houden van
andere klassen. We hebben gekozen om deze
twee groepen apart pauze te laten houden en
de beide groepen tussen 14.00 uur en 14.15
uur naar huis te laten gaan via hun eigen
uitgang. De kinderen blijven in de klas werken
en zullen niet in de ruimtes op school werken.
Uw kind(eren) mag natuurlijk een mondkapje
dragen. Dat geldt ook voor de leerkrachten. Zij
zullen ook zelf hun keuze maken om wel of
geen mondkapje te dragen. We hebben face
shields voor de leerkrachten beschikbaar. Met
deze is het gelaat van de leerkracht qua
communicatie prettig.

Heeft u vragen of opmerkingen over de
nieuwsbrief? We horen het graag.
Volg ons ook op de sociale media of via
onze website.
Vriendelijke groet,
Angelique Hornstra
CBS De Hoeksteen
directeur.dehoeksteen@cbo-meilan.nl

CBS De Hoeksteen
Dr. G. van Schouwenlaan 2
8441 CA Heerenveen

0513-624984

https://www.facebook.com/dehoeksteen

https://dehoeksteen-meilan.nl/

Sociaal/emotionele vorming
We gaan weer naar school, nadat we als groep
zeven weken niet bij elkaar hebben zijn
geweest. Dat is langer dan een zomervakantie.
De komende weken gaan we dan ook vooral
bezig met groepsvorming en de sociale
ontwikkeling. In de volgende nieuwsbrief
vertellen we u hier meer over.
Traktaties en schoolfruit
De traktaties van de kinderen graag verpakt.
Volgende week starten we ook weer met
schoolfruit. Belangrijk om gezond te blijven!

Tot maandag!
Team van CBS De Hoeksteen
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