Beste ouders en verzorgers,
Zoals jullie weten gaan de basisscholen en kinderopvang voor 0-4 jaar vanaf 8 februari weer volledig
open. Helaas geldt dit niet voor de BSO. Het is voor de kinderen (en ouders en IKC-team) fijn en goed
dat het normale (school)ritme weer wordt hervat. We zijn ons er wel van bewust dat dit helaas niet
betekent dat het nu allemaal voorbij is. Daarom gaat de openstelling gepaard met beperkende
maatregelen. Op basis van de landelijke protocollen voor het primair onderwijs en de kinderopvang
zijn jullie al via een brief vanuit het bestuur van Innerwaard en/of Zonnekinderen op hoofdlijnen
geïnformeerd hoe we vanaf maandag weer gaan starten. In deze Nieuwsbrief vertalen we dit naar de
situatie in IKC de Hoge Hoeve. Het protocol en onze vertaalslag is besproken met en heeft de
instemming van de MR.
Indien je kind positief test, willen we uiteraard snel handelen om verspreiding binnen het IKC te
voorkomen. Daarom vragen wij je om z.s.m. via de mail contact op te nemen met IKC de Hoge Hoeve.
Uiteraard worden er geen gegevens van kinderen gedeeld met derden zonder toestemming van
ouders.
Contactpersonen: Riet Mous en Natascha Hoogland
r.mous@dehogehoeve.nl
n.hoogland@dehogehoeve.nl
Graag het bericht naar beide mailadressen verzenden.
Onder schooltijd kun je ook telefonisch contact met ons opnemen via tel.nr: 026 311 10 29.

Brengen en halen:
-

-

-

De ingangen waar de kinderen gebracht worden en naar binnen gaan blijven hetzelfde als
voor de kerstvakantie (zie plattegrond en looproutes in de bijlage).
De breng- en haaltijden van de kinderopvang blijven zoals ze contractueel zijn afgesproken.
De brengtijd voor de groepen 1 t/m 8 blijft van 8.15 tot 8.30 uur. Op deze wijze kunnen
kinderen gespreid binnen komen.
Zoals in eerdere nieuwsbrieven aangekondigd wisselen de groepen 1 t/m 8 met de
eindtijden.
De schooldag eindigt voor de volgende groepen 10 minuten eerder:
▪ Nachtegaal, IJsvogel, Pelikaan en Lijster komen op maandag, dinsdag en donderdag
om 14.35 uur naar buiten. Op woensdag en vrijdag om 11.50 uur
▪ Bosuil, Zilvermeeuw en Torenvalk komen op maandag, dinsdag, donderdag en
vrijdag om 14.35 uur naar buiten en op woensdag om 11.50 uur.
Alle andere groepen gaan op de reguliere tijden naar buiten:
▪ Kwikstaart, Kolibrie, Ooievaar en Lepelaar op maandag, dinsdag en donderdag om
14.45 uur en woensdag en vrijdag om 12.00 uur.
▪ Leeuwerik, Albatros en Zeearend op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag om
14.45 uur en woensdag om 12.00 uur.
Kinderen worden door één ouder/verzorger gebracht en gehaald.
▪ Ouders van het kinderdagverblijf blijven achter de afzetting bij de ingang. Als er
kinderen buiten spelen wachten ouders buiten het hek.
▪ Ouders van de groepen 1 t/m 8 mogen het schoolplein niet betreden.
▪ De kinderen uit de hoogste groepen vragen we zo veel als mogelijk zelfstandig naar
school te komen en naar huis te gaan.

-

-

We vragen ouders/verzorgers om bij het ophalen van je kind(eren) niet te vroeg te komen en
niet bij het hek te blijven staan praten, maar direct naar huis/werk te gaan. Zo zorgen we
voor voldoende spreiding en de mogelijkheid om onderling 1.5 m afstand te houden.
Vanuit de overheid is het dringende verzoek aan ouders om bij het halen en brengen
mondkapjes te dragen.
Uit het oogpunt van verkeersveiligheid vragen wij ouders zoveel mogelijk te voet of met de
fiets te komen. Indien je toch met de auto moet komen, parkeer je auto dan in één van de
parkeervakken en niet op de openbare weg. Ook niet om snel even je kind in- of uit te laten
stappen.

Algemene richtlijnen:
-

-

-

Volwassenen houden altijd minimaal 1.5 m afstand van elkaar.
Kinderen onderling en kinderen en volwassenen hoeven geen 1.5 m afstand te bewaren.
Algemene hygiënevoorschriften van het RIVM worden nageleefd. Denk hierbij aan het
handenwassen met water en zeep bij binnenkomst, na het buiten spelen, voor het eten en
na toiletbezoek. Tip: laat je kind ook bij thuiskomst de handen wassen.
Trakteren mag, maar alleen voorverpakte traktaties zijn toegestaan. Er wordt enkel in de
eigen groep getrakteerd. Traktaties voor pedagogisch medewerkers en leerkrachten zijn
daarom niet nodig.
Jassen worden opgehangen op de kapstokken bij de eigen groepsruimte. Tassen worden mee
naar de klas genomen.
Het meebrengen van speelgoed e.d. vanuit huis is niet toegestaan, tenzij met de
leerkracht/pedagogisch medewerker hier een aparte afspraak over is gemaakt.
Kinderen (en teamleden) mogen mondkapjes dragen, wanneer zij zich binnen het IKC
voortbewegen en geen afstand kunnen houden van andere groepen. Het mondkapje kan af,
wanneer kinderen een vaste zit- of staanplaats hebben binnen de klas (zie hiervoor ook het
protocol).

Onderwijs en activiteiten kinderopvang:
-

-

-

-

Onderwijs en opvang gebeurt in de eigen groepsruimte. (Klasse)groepen mengen binnen het
gebouw niet met andere groepen. Dit geldt voor de groepen 1 t/m 8, maar ook zoveel als
mogelijk voor de kinderopvanggroepen.
Groepsdoorbroken werken/activiteiten komen voorlopig te vervallen.
Gebruik van speel/leerpleinen voor de peuters en kleuters worden niet tegelijkertijd door
twee groepen gebruikt. Gebruik van de leerpleinen vanaf groep 3 gebeurt alleen in
aanwezigheid van een volwassen (bijv. onderwijsassistent). Ook hierbij geldt dat kinderen
van verschillende groepen niet mengen.
Het speelplein buiten wordt opgedeeld in meerdere speelruimtes. De kinderopvang en de
kleutergroepen maken gebruik van hun eigen buitenruimte. Voor de groepen 3 t/m 8 wordt
de buitenruimte opgedeeld in 3 speelvakken. Ook bij het buitenspelen worden groepen zo
min mogelijk gemengd en werken we met gespreide pauzetijden. In enkele gevallen is het
logistiek niet haalbaar is om met alleen de eigen klas buiten te spelen. Dan zijn maximaal
twee groepen tegelijkertijd op hetzelfde gedeelte van het speelplein. Hierbij worden steeds
dezelfde groepen aan elkaar gekoppeld. Het buiten mengen van twee groepen heeft geen
consequenties voor de quarantainemaatregelen.
Muziekonderwijs en gymlessen gaan door. Muzieklessen worden voorlopig door de eigen
leerkracht gegeven en de gymlessen worden voorlopig buiten gegeven.
Vieringen (bijv. carnaval) vinden in aangepaste vorm plaats in de eigen groep.

-

Aan leerlingen die vanwege de RIVM-richtlijnen geen fysiek onderwijs mogen/kunnen volgen
wordt zo veel als mogelijk afstandsonderwijs gegeven.

Aanwezigheid van ouders en externen:
-

-

-

Contacten met ouders en/of externe professionals gebeurt indien mogelijk ‘op afstand’
(telefoon, via Teams of mail).
Aanwezigheid van ouders en/of externe professionals in het IKC gebeurt alleen als dit strikt
noodzakelijk is. Indien ouders/externen toegelaten worden in het IKC moeten zij een
mondkapje dragen en wordt de gezondheidscheck gehanteerd.
Afspraken voor fysiotherapie, logopedie e.d. die tot dusverre binnen het IKC plaatsvonden,
worden verzet naar buiten het IKC, tenzij hier aparte afspraken over zijn gemaakt met de
leerkracht. (Therapieën vanuit de Meerkoet blijven wel binnen het IKC plaatsvinden.)
Indien voor oudergesprekken om zwaarwegende redenen een uitzondering gemaakt wordt,
is maximaal één ouder fysiek aanwezig bij het gesprek. De andere ouder kan evt. via Teams
deelnemen aan het gesprek.

Ventilatie:
-

-

-

Met betrekking tot de ventilatie (luchtverversing) houden we ons aan de eisen in het
Bouwbesluit en aanvullende richtlijnen.
Voor opvang/schooltijd worden alle ruimtes geventileerd door deuren en ramen open te
zetten. Dit gebeurt ook op andere momenten dat er geen kinderen in de ruimtes zijn zoals
tijdens het buitenspelen.
Als er kinderen in de ruimte zijn, worden (boven)ramen een stukje open gezet en staan de
ventilatieroosters open. In de kerstvakantie zijn alle ventilatieroosters professioneel
schoongemaakt.
In de ruimtes zijn CO2 meters aanwezig.
Zorg dat je kind voldoende warme kleding aan heeft, zeker nu er een koude week aan komt.
Werk het liefst met ‘laagjes’, zodat kinderen hun kleding kunnen aanpassen.

Corona-gerelateerde klachten en quarantaine:
-

-

-

-

-

Wanneer een kind of teamlid gedurende de dag corona-gerelateerde klachten ontwikkelt
gaat hij/zij naar huis. Kinderen die niet zelfstandig naar huis kunnen worden opgehaald door
één ouder/verzorger. Deze ouder/verzorger meldt zich bij de hoofdingang van school of
ingang van het kinderdagverblijf en wacht buiten.
We passen de RIVM-adviezen en richtlijnen die gelden voor de opvang en onderwijs toe als
het gaat om de thuisblijf-regels. We maken hierbij gebruik van de geldende ‘beslisboom’
voor de thuisblijfregels.
Als een kind of medewerker in de kinderopvang positief wordt getest, worden de richtlijnen
vanuit de GGD t.a.v. het bron- en contactonderzoek gevolgd om te bepalen welke kinderen in
quarantaine moeten.
Kinderen en personeel kunnen zich (net als iedereen) op dag 5 na het laatste contact met
een besmet persoon laten testen in GGD-teststraat of nog 5 dagen langer in quarantaine.
Hierbij zijn de GGD-instructies leidend.
Dit betekent doorgaans dat als een kind positief wordt getest, de hele klas 10 dagen in
quarantaine gaat. Deze periode kan verkort worden voor kinderen die zich na 5 dagen laten
testen en een negatief testresultaat kunnen laten zien.

Vrijstelling van fysiek onderwijs:
-

Leerlingen die behoren tot een risicogroep kunnen worden vrijgesteld van fysiek onderwijs.
Leerlingen van wie gezinsleden tot een risicogroep behoren kunnen worden vrijgesteld van
fysiek onderwijs
In beide situaties ligt de beslissing om een kind wel/niet deel te laten nemen aan het fysiek
onderwijs bij de ouders/verzorgers in overleg met de school en de behandelend arts.
Indien een kind op basis van bovenstaande redenen of i.v.m. RIVM-richtlijnen niet kunnen
deelnemen aan fysiek onderwijs, wordt indien mogelijk afstandsonderwijs geboden.

Noodopvang bso:
-

De reguliere BSO is gesloten.
De BSO blijft alleen geopend voor het bieden van noodopvang aan kinderen waarvan één of
beide ouders werken in een cruciale beroepsgroep en kinderen voor wie vanwege bijzondere
problematiek of een moeilijke thuissituatie noodopvang nodig is.

Westervoort, 5-2-2021

