NIEUWSBRIEF
IKC DE HOGE HOEVE
Volledige openstelling
basisschool en BSO
vanaf 8 juni

Beste ouders en verzorgers,
Zoals jullie weten gaan de basisscholen en de BSO op 8 juni weer volledig open. Het kabinet acht het
verantwoord dat we deze stap in de verruiming van de coronamaatregelen kunnen nemen. In veel
sectoren wordt de lockdown gefaseerd opgeheven. Enerzijds is het fijn dat we allemaal meer
bewegingsruimte krijgen en zeker voor de kinderen is het goed dat het normale schoolritme wordt
hervat. Anderzijds schuilt het gevaar erin dat we denken dat het nu allemaal voorbij is. Dat is zeker
niet het geval en daarom gaat de volledige openstelling gepaard met veel beperkende maatregelen.
Op 11 mei zijn we doorgestart met een gedeeltelijke openstelling van de school en de BSO. Daarvoor
was een protocol beschikbaar waarover jullie zijn geïnformeerd. Voor de volledige openstelling van de
basisscholen is een aangepast protocol beschikbaar, dat dient als handreiking en is opgesteld door de
ministeries van OC&W en SZW, het RIVM, de sociale partners en belangenorganisaties.
Dit protocol hebben wij op onderdelen vertaald naar IKC De Hoge Hoeve. Per saldo kan je stellen dat
we dit schooljaar vrijwel alle richtlijnen en maatregelen handhaven, zoals we die vanaf 11 mei
hanteren. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het brengen en halen van de kinderen buiten het schoolplein,
de 1,5 meterregel tussen volwassenen in en rond de school en ouders die niet op het schoolplein en
in de school mogen komen. Het protocol en onze vertaalslag is besproken met en heeft de
instemming van de MR.
De meest in het oog springende verandering is de eindtijd van de school. De afgelopen weken
werkten we met twee shifts. De ene helft van de groep had les op maandag en donderdag; de andere
helft van de groep op dinsdag en vrijdag. Dit betekende dat de helft van het aantal ouders hun kind (eren) aan het eind van de schooldag kwamen ophalen. Dat gaat straks veranderen omdat nu alle
kinderen elke dag tegelijk naar school gaan.
De plaatsen waar de kinderen worden gebracht blijven dezelfde. Maar omdat het straks bij het uitgaan
van de school te druk wordt op deze plaatsen willen we wat betreft de eindtijd van de school twee
tijdstippen hanteren. De BSO-tijden sluiten hierop aan.
De schooldag eindigt voor de volgende groepen 10 minuten eerder:
- Kwikstaart, Kolibrie, Ooievaar en Lepelaar gaan op maandag, dinsdag en donderdag om
14.35 uur uit en woensdag en vrijdag om 11.50 uur
- Leeuwerik, Albatros en Zeearend gaan maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag om 14.35
uur en woensdag om 11.50 uur.
Alle andere groepen gaan op de reguliere eindtijden naar buiten:
- Nachtegaal, IJsvogel, Pelikaan en Lijster dus maandag, dinsdag en donderdag om 14.45 uur
en woensdag en vrijdag om 12.00 uur.
- Bosuil, Zilvermeeuw en Torenvalk op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag om 14.45 uur
en woensdag om 12.00 uur.
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We realiseren ons dat met deze constructie een aantal ouders om 14.35 uur hun eerste kind ophalen
en dan moet wachten tot 14.45 uur voor hun andere kind. Toch denken we hiermee een aanzienlijke
ontlasting in de “ophaaldruk” te realiseren.
Wat betreft het brengen ’s ochtends vroeg zien we afgelopen weken dat dit heel gedisciplineerd en
soepel verloopt. We zien geen opstoppingen en kinderen komen druppelsgewijs naar binnen.
Vooralsnog blijven we de starttijd van 8.30 uur hanteren, met de inlooptijd vanaf 8.15 uur. We
verwachten vanaf 8 juni geen te grote drukte ‘s ochtends. Mocht dit wel gaan blijken, dan gaan we de
begintijd aanpassen.
Wij vragen jullie onderstaande richtlijnen aandachtig door te lezen en deze ook te bespreken met jullie
kind (-eren). Met name het brengen en halen blijft de nodige aandacht en zorgvuldigheid vragen.
Als aanstaande maandag de kinderen weer alle dagen naar school gaan en de lesgroepen weer
compleet zijn, betekent dit opnieuw een verandering voor de kinderen. Vanzelfsprekend gaan we hier
veel aandacht aan besteden. Het welbevinden van de kinderen is voor ons heel belangrijk. We
hebben overigens de dagen vanaf 11 mei gemerkt dat veruit de meeste kinderen zich heel makkelijk
voegden in de nieuwe situatie en de draad weer snel oppakten. We konden ook merken dat jullie de
kinderen hierop goed hadden voorbereid. Top!
Er zijn nog vijf weken te gaan tot aan de zomervakantie. Fijn dat we weer met de complete groepen
het schooljaar kunnen gaan afronden. We gaan er mooie weken van maken!
Namens het team van IKC De Hoge Hoeve,
Wim Oosterman
Directeur

Algemeen
1
Algemene RIVM
richtlijn
Veiligheidsrisico’s

De nieuwe richtlijn RIVM is het uitgangspunt, aangepast voor de school.
Specifiek zijn de volgende maatregelen van kracht:

Tussen leerlingen onderling hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te
worden

Tussen medewerkers en leerlingen ouder dan 4 jaar moet zoveel
mogelijk 1,5 meter afstand bewaard worden

Tussen medewerkers onderling moet altijd 1,5 meter afstand bewaard
worden

Tussen medewerkers en ouders moet altijd 1,5 meter afstand bewaard
worden
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Hygiënemaatregelen
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Thuisblijfregels –
gezondheid
leerlingen

4

Thuisblijfregels
medewerkers

Ouders zijn bij het brengen en halen zelf verantwoordelijk voor het 1,5
meter afstand houden
Wij zorgen er voor dat de algemene hygiënevoorschriften van het RIVM zoveel
mogelijk worden nageleefd

In iedere groep zijn zeep, papieren handdoekjes en desinfecterende
sprays aanwezig

Hotspots worden tijdens schooltijd frequent schoongemaakt met water
en zeep

Wij maken extra vaak de materialen schoon waar personeel en
kinderen gebruik van maken en de plekken die vaak aangeraakt
worden

Iedereen wast frequent de handen met water en zeep

Geen handen schudden

Hoesten/niezen in de elleboog

Niet aan je gezicht zitten

Het RIVM geeft aan dat het vanuit veiligheidsoverwegingen niet nodig is
dat medewerkers persoonlijke beschermingsmiddelen dragen
Wij passen de adviezen en richtlijnen van het RIVM toe. Specifiek zijn de
volgende maatregelen van kracht:

Leerlingen met de volgende luchtwegklachten blijven thuis
o
Neusverkoudheid
o
Hoesten
o
Moeilijk ademen/benauwdheid
o
Tijdelijk minder ruiken en proeven
o
Koorts boven 38 graden Celsius

Leerlingen mogen pas weer naar school als zij 24 uur geen klachten
meer hebben

Ouders geven via Parro aan of leerlingen corona-gerelateerde klachten
hebben en indien zij wel deze klachten hebben blijven zij thuis

Als leerlingen klachten ontwikkelen gedurende de dag dan gaan zij ook
direct naar huis. Eventuele broertjes en zusjes worden geïnformeerd en
gaan dan ook naar huis

Bij twijfel blijven leerlingen thuis of gaan zij vanuit school naar huis

Als iemand in het huishouden van de leerling koorts boven 38 graden
Celcius en/of benauwdheidsklachten heeft, blijft de leerling ook thuis

Als iedereen in het huishouden 24 uur geen klachten heeft, mag de
leerling weer naar school

Wanneer een leerling positief getest is op COVID-19 moet hij/zij 7
dagen thuis blijven en uitzieken. De leerling mag pas weer naar school
als hij/zij na deze 7 dagen nog eens 24 uur geen klachten meer heeft

Als iemand in het huishouden van de leerling positief getest is voor
COVID-19, moet de leerling wachten dat die persoon 24 uur klachten
vrij is en dan 14 extra dagen thuisblijven

Leerlingen met klachten worden zo mogelijk getest door de GGD met
toestemming van ouder(s)/verzorger(s) volgens het landelijk testbeleid

Leerlingen die behoren tot de risicogroep (of waarvan gezinsleden toe
behoren) kunnen worden vrijgesteld van fysiek onderwijs in overleg
met de school en de behandelend arts

Scholen neemt contact op met de GGD wanneer er sprake is van 3 of
meer leerlingen met ziekteverschijnselen per groep
Wij passen de streng werende RIVM-adviezen en richtlijnen toe die gelden voor
het onderwijs wanneer een medewerker corona-gerelateerde klachten heeft of
bij wie corona is geconstateerd

Basisonderwijs
1
Algemeen

Vanaf 8 juni gaan alle leerlingen volledig naar school
 De school start om 8.30 uur. De inloop is vanaf 8.15 uur
 Het einde van de schooldag vindt in twee shifts plaats. Voor de ene
helft van alle groepen eindigt de school om 14.35 uur. Voor de andere
helft is dit 14.45 uur.
 Zie het begeleidend schrijven
Scholen worden dringend geadviseerd terughoudend te zijn met
groepsactiviteiten, zoals schoolreisjes, schoolkampen, vieringen, excursies en de
musical. Voor al deze activiteiten gelden de algemene richtlijnen van de
overheid m.b.t. bijeenkomsten buiten het reguliere lesaanbod
 Alle activiteiten en festiviteiten zoals genoemd op de jaarkalender
komen te vervallen
 Voor de jaarafsluitingsdagen en schoolverlatersavond van de groepen 8
wordt nog naar een veilig alternatief gezocht
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Breng- en
haalmomenten,
contact ouders

We organiseren de breng- en haalmomenten van leerlingen zo, dat het mogelijk
is om 1,5 meter afstand te houden tussen medewerkers en ouders

De ouders mogen niet op het schoolplein of in het gebouw komen

Dit geldt ook voor hulpouders, vrijwilligers of stagiaires

Het brengen en halen van alle leerlingen vindt buiten het speelterrein
bij het hek plaats van het IKC

De leerlingen/groepen gebruiken dezelfde entree als afgelopen weken

Volg zo nodig de aanwijzingen van de medewerkers in de gele hesjes

Ouders nemen zelf de 1,5 meter afstandsregel in acht

De kleuters lopen vanaf het hek naar de leerkracht op de speciaal
aangewezen vakken op het schoolplein

Het dringende advies is om leerlingen vanaf groep 5 t/m 8 zelfstandig
naar school te laten gaan

Na school gaat iedereen direct naar huis of naar de BSO

Contacten tussen directie, IB-ers, leerkrachten en ouders vinden niet
fysiek op school plaats. Overleg en gesprekken met ouders verlopen
telefonisch, via beeldbellen of per email
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Tijdens schooltijd

Binnen het IKC vindt zo min mogelijk sociaal verkeer tussen de groepen plaats

Leerlingen werken vooral in het eigen lokaal

Lesgroepen krijgen een eigen toilet toegewezen

Pauzes vinden verspreid plaats

Gymlessen vinden buiten plaats

Er mogen geen traktaties meegenomen worden

We blijven het gebouw compartimenteren, zodat het voor leerlingen
duidelijk is waar zij wel en niet mogen komen

We hebben in het team adequate afspraken gemaakt over de 1,5
afstandsregel tussen volwassenen

Buitenschoolse opvang
1
Algemeen

Vanaf 8 juni mogen kinderen van 4-12 weer naar de reguliere BSO. Dit geldt
voor ouders die een contract hebben met de BSO en op de dagen die
contractueel zijn vastgelegd
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Noodopvang

Met ingang van 8 juni wordt door de scholen geen noodopvang meer geboden
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Breng- en
haalmomenten,
contact ouders

We organiseren de breng- en haalmomenten van kinderen zo, dat het mogelijk
is om 1,5 meter afstand te houden tussen volwassenen

Kinderen worden door één volwassene gebracht en gehaald, dus zonder
extra volwassenen of kinderen, die daar geen opvang gebruiken.

Kinderen worden bij de hoofdingang gebracht (VSO) en opgehaald
(NSO); ouders kunnen daar aanbellen

Ouders letten er op dat zij de 1,5 meter regel in acht nemen

Breng- en haalmomenten zijn kort; tijdens de overdracht worden alleen
urgente zaken besproken

Wanneer behoefte is aan extra informatie kan een (beeld-) belafspraak
worden gemaakt
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Tijdens de opvang

De BSO volgt de algemene veiligheidsrichtlijnen, hygiënemaatregelen en
thuisblijfregels die ook in school worden gehanteerd

