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Jan Thies Corona Nieuwsbrief 10 
 
Indeling kleurengroepen deze week 

week 01-05 juni 

maandag Tweede Pinksterdag - vrij 

dinsdag groep 

woensdag groep 

donderdag groep 

vrijdag groep 

 
Thuiswerk Programma deze week 
De rode groep krijgt dinsdag 2 juni thuiswerk opdrachten mee om op 3 en/of 4 juni te maken. 
De gele groep krijgt deze week geen thuiswerk opdrachten mee naar huis. 
 

Weer volledig naar school vanaf 8 juni 
Vanaf maandag 8 juni gaan de kinderen weer volledig naar school. 
In deze 10e Corona Nieuwsbrief kunt u lezen hoe dat in zijn werk gaat. 
 

Overleg met de Medezeggenschapsraad en Kinderopvang Rolde 
Met de Medezeggenschapsraad en de Kinderopvang Rolde is overleg en afstemming geweest over 
de werkwijze vanaf 8 juni.  
 

Vijf gelijke dagen model blijf tot de zomervakantie 

Tot het einde van het schooljaar blijven we werken volgens het principe van het vijf gelijke dagen 
model. Dit betekent dat alle kinderen op de dag dat ze naar school gaan van 08.30 tot 14.00 uur 
aanwezig zijn. Ook lunchen de kinderen op school. 
We doen dit om het aantal vervoersbewegingen van en naar school zo beperkt mogelijk te houden. 
 

Gespreide begin- en eindtijden blijft   
Om ervoor te zorgen dat alle kinderen (en ouders) niet gelijktijdig bij 
school komen, blijven de gespreide begin- en eindtijden gehandhaafd. 
Zorgt u er s.v.p. voor op het juiste tijdstip aanwezig te zijn. Te vroeg 
of te laat komen is niet wenselijk. Kom zoveel mogelijk lopend of op 
de fiets.  
De leerkrachten wachten de kinderen buiten op het plein op en 
begeleiden hen naar binnen. 
Aan het einde van de dag worden de kinderen naar buiten begeleid.  
De kinderen gaan direct naar huis of de opvang.  
Kinderen die te vroeg op school komen worden weggestuurd. 
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groep naar binnen naar huis 

1-2b + 7a + 6a + 6-7b 08.20 uur 13.50 uur 

1-2c + 5a + 3b + 8b  08.25 uur 13.55 uur 

1-2a + 3a + + 4a + 8a + 4-5b  08.30 uur 14.00 uur 

 

Eigen gedeelte van het schoolplein 
Alle groepen spelen op een eigen gedeelte van het plein/grasveld. 

groepen 1-2a + 1-2b + 1-2c  kleuterplein 

groepen 3a + 5a + 7a grote plein van picknickbanken tot boombanken 

groep 4-5b grasveld achterzijde school – achterste gedeelte 

groepen 3b + 4a + 6a + 7a  grote plein vanaf boombanken tot einde schoolplein 

groepen 6-7b + 8a + 8b grasveld achterzijde school bij voetbaldoelen 

 
Hygiëne 
Iedereen wast (minimaal) drie keer per dag de handen met zeep (bij de start van de dag, na het 
buitenspelen en na de lunch). Er worden geen handen geschud en we hoesten en niezen in de 
elleboog. Dagelijks worden de leermiddelen schoongemaakt. We hebben diverse 
schoonmaakmiddelen beschikbaar. 
Er is een (extra) schoonmaakronde halverwege de dag en aan het einde van de schooldag is een 
intensieve schoonmaak. 
 

Eten en drinken meenemen 

De kinderen eten en/of drinken voor of na het buiten spelen met de leerkracht in de klas. 
Wilt u er s.v.p. voor zorgen dat uw kind gezond eten en drinken meeneemt voor het ‘tienuurtje’ én 
de lunch? Er is geen mogelijkheid om het eten/drinken in de koelkast te bewaren. 
Wilt u daar s.v.p. rekening mee houden. Het delen van eten is niet toegestaan. 
Tijdens het buiten spelen tijdens de lunch wordt het toezicht verzorgd door twee onderwijs 
assistenten, de intern begeleider en de directeur. 
 

Niet trakteren als je jarig bent (geweest) 
Tot het einde van het schooljaar is het niet mogelijk om te trakteren. We zingen uiteraard wel voor 
de jarige. 
 

Gymnastiek voor de groepen 3 t/m 8 
Nelleke Ensing (vakleerkracht gymnastiek) gaat m.i.v. 8 juni gymles geven aan de groepen 3 t/m 8. 
Dit gebeurt op het grasveld achter de school. Er hoeven geen sportkleren meegenomen te worden. 
Dichte schoenen aandoen is aanbevolen.  

 
Thuisblijf regels gezondheid leerlingen 
Kinderen met de volgende Corona gerelateerde klachten blijven thuis: 
- Neusverkoudheid;  
- Hoesten; 
- Moeilijk ademen/benauwdheid; 
- Tijdelijk minder ruiken en proeven; 
- Meer dan 38◦ koorts; 
- Wanneer een leerling positief getest is op Corona moet hij/zij ten minste 7 dagen thuisblijven en  
  uitzieken. Hij/zij mag pas weer naar school als hij/zij na deze 7 dagen ook 24 uur geen klachten  
  meer heeft; 
- Als iemand van het huishouden van de leerling koorts boven 38◦ heeft en/of benauwdheids- 
  klachten, blijft de leerling ook thuis; 
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- Als iedereen binnen het huishouden 24 uur geen klachten heeft mag de leerling weer naar school; 
- Als iemand in het huishouden van de leerling getest is voor COVID-19 en een positieve uitslag  
  heeft, moet de leerling wachten tot die persoon 24 uur klachtenvrij is en dan 14 extra dagen  
  thuisblijven.  
 
Als bovengenoemde klachten op school bij uw kind(eren) worden geconstateerd, nemen we contact 
met u op en moet uw kind direct worden opgehaald. 
Leerlingen van wie gezinsleden tot een risicogroep behoren, kunnen worden vrijgesteld van fysiek 
onderwijs. Als u van mening bent dat uw kind niet naar school moet gaan, omdat u de 
gezondheidsrisico’s te groot vindt, kunt u contact met de directie opnemen. 
 

Thuisblijf regels gezondheid personeel 
Leerkrachten met Corona gerelateerde klachten blijven thuis. We proberen dan een invaller te 
regelen. Dit kan alleen verzorgd worden als de zieke leerkracht daartoe in staat is. In het ergste geval 
krijgt uw dochter/zoon de eerste ziektedag geen onderwijs. 

 
Geen ouders op het plein of in school.  
Het is (helaas) niet toegestaan dat ouders op het schoolplein komen. We vragen u buiten het 
schoolplein op 1,5 m afstand van elkaar te wachten. Dit geldt voor het wegbrengen en het ophalen.  
We maken een uitzondering voor ouders/verzorgers die hun kind voor het eerst naar school brengen 
én voor ouders die een medische handeling bij hun eigen kind moeten verrichten.  
NB: Ouders/verzorgers die hun kind naar de Kinderdagopvang en/of Peuterspeelzaal brengen, 
mogen wel gebruik maken van het kleuterplein.    
 

Wie mogen in het gebouw 
Vanaf 8 juni zijn naast het vaste personeel ook de vrijwilligers met een overeenkomst, stagiair(e)s en 
externe professionals welkom in school. Iedereen die de school betreedt moet het aanwezigheids- 
register tekenen.  
De GVO-les van Anja Oorebeek en de muziekles van Durk Dikland worden volgend schooljaar weer 
hervat. 
 

1,5 meter afstand houden 
Het personeel houdt 1,5 meter afstand tot de kinderen en tot elkaar. In elke groep is daarom een 1,5 
meter zone ingericht. 
Voor de groepen 1-2 is het afstand houden moeilijk te realiseren, zeker nu alle kinderen weer naar 
school komen. 

 
Contact met ouders/verzorgers 
Het contact met de ouders/verzorgers verloopt via de mail, telefonisch, beeldgesprek of Google 
Meet. Over de organisatie van de eindgesprekken volgt nadere informatie. 
 

Thuiswerk Programma 

Omdat we weer volledig naar school gaan, stopt het Thuiswerk Programma. 
 

Noodopvang van kinderen van ouders/verzorgers met vitale beroepen stopt 
De noodopvang van ouders/verzorgers met vitale beroepen stopt. 
 

GVO thuisles 
Omdat GVO dit schooljaar niet meer wordt opgestart, heeft onze GVO-vakleerkracht Anja Oorebeek 
een thuisles over ‘Ritme’ gemaakt.  Die ontvangt u per mail bij deze Nieuwsbrief 
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Aanmelden GVO voor het schooljaar 20-21 
De ouders van de groepen 2 t/m 7 (m.u.v. de leerlingen van groep 2 die een jaar langer in groep 2 
blijven) hebben informatie (op papier en per mail) ontvangen over het aanmelden voor GVO in het 
volgende schooljaar. 
Van alle kinderen willen we weten wat uw keuze is: GVO of extra begeleiding door de eigen 
leerkracht. Wilt u er s.v.p. voor zorgen dat het antwoordstrookje uiterlijk woensdag 3 juni bij de 
leerkracht wordt ingeleverd. 
  

Nieuws van de MR 
Aan het eind van dit schooljaar komt aan de zittingstermijn van drie van de vier leden van de 
oudergeleding van de MR een eind.   
Hierbij doen wij een oproep aan ouders om zich verkiesbaar te stellen als MR lid.  
U kunt er rustig even over nadenken, want de verkiezing is in verband met de Coronacrisis uitgesteld 
naar begin volgend schooljaar.  
Informatie over de MR en haar taken vindt u op de website onder het kopje ‘Organisatie, MR’.  
 
Gezocht: Notulist  
Onze vaste notulist heeft aangegeven te stoppen met deze taak. Janet, bedankt voor je inzet en 
mooie notulen!    
Vanaf komend schooljaar zoeken wij dan ook een nieuwe notulist. De MR vergadert zo’n 6 keer per 
jaar. Voor de notulist is een vergoeding beschikbaar.  
Wie wil deze taak overnemen? Meld je dan aan bij de MR via mr.janthies@primah.org 
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