Rijen, 7 juni 2020
Beste ouders / verzorgers,
Tijdens de pinksterdagen hebben we heerlijk genoten van het lekkere weer, jullie ook? De
laatste week waarbij we voor 50% open zijn is bijna ten einde en dus zijn we ons aan het
voorbereiden op volgende week. Op 8 juni gaan de scholen weer helemaal open. In deze
nieuwsbrief kunt u lezen hoe wij dat vorm gaan geven.
Ook in deze nieuwsbrief de groepsbezetting voor volgend schooljaar. Elk jaar is dat weer een
puzzel, maar gelukkig waren we er dit jaar vrij snel uit.
Cor Diepstraten (Directeur)
Peggy Kerremans (Locatieverantwoordelijke)

Onderwijs op de BVM na 8 juni
Op de BVM gaan we zoveel mogelijk terug naar normaal. Normale tijden en normaal
beginnen en eindigen, met een normale lunchpauze (thuis of op school met een TSO
medewerker).
Natuurlijk volgen we daarbij de RIVM-adviezen!
Een leerling met de volgende (luchtweg)klachten blijft thuis:
●
●
●
●
●
●

●
●
●

●

Neusverkoudheid.
Hoesten.
Moeilijk ademen/benauwdheid.
Tijdelijk minder ruiken en proeven.
Een leerling met koorts boven 38 °C blijft thuis.
Wanneer een leerling positief getest is op corona moet hij/zij ten minste 7 dagen
thuisblijven en uitzieken. De leerling mag pas weer naar school en de opvang als
hij/zij na deze 7 dagen ook 24 uur geen klachten meer heeft.
Als iemand in het huishouden van de leerling koorts boven 38 °C en/of
benauwdheidsklachten heeft, blijft de leerling ook thuis.
Als iedereen binnen het huishouden 24 uur geen klachten heeft, mag de leerling
weer naar school en de opvang.
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.
Bij een ongewoon aantal leerlingen met klachten (vanaf drie leerlingen per groep)
neemt de school contact op met de GGD.

➔ Als een leerling ziek wordt, moet het direct door een ouder/ verzorger worden
opgehaald.

Maatregelen:
● Volwassenen houden 1,5 meter afstand van elkaar en van de kinderen.
● We wassen regelmatig onze handen (begin van de school, voor en na de pauze, na
bezoek toilet, etc. )
● Er staan flacons, handgel, klaar voor volwassenen met 80% alcohol
● Er zijn papieren doekjes op school en ook natte doekjes voor de hygiëne
● De deurklinken worden dagelijks zeer frequent ontsmet.
Haal- en brengmomenten:
● Inloop is van 08.15 uur - 08.30 uur; we maken gebruik van de verschillende ingangen in
het gebouw. De leerlingen kunnen dus vanaf 8.15 uur naar de klassen lopen. De
leerkrachten zijn in de eigen klas.
● Leerkrachten van groep 1-2 vangen de leerlingen op het schoolplein op. Leerkracht en
leerlingen lopen om 8.30 uur samen naar de klas.
● We stimuleren dat de kinderen van de groepen 5 t/m 8 zoveel mogelijk zelfstandig naar
school komen en naar huis gaan.
● Maximaal één volwassene brengt de kinderen naar school en haalt ze weer op.
● De ouders nemen afscheid van hun kind voor de school of op de speelplaats. Er zijn geen
ouders toegestaan in het schoolgebouw, maar wel op de speelplaats.
● Ouders wordt opgeroepen hun kinderen zoveel mogelijk lopend of op de fiets naar school
te brengen om zo de drukte rondom de school zoveel mogelijk te beperken.
● Bij het naar huis gaan van de kinderen (om 15.15 uur), begeleiden alle leerkrachten hun
groep naar buiten. Groep voor groep en met gepaste afstand.
● Kinderen die opgehaald worden, mogen de speelplaats pas verlaten wanneer de ouder in
het zicht is. De groepsleerkracht kijkt hierbij mee.
● Er is in principe geen ondersteuning door ouder(s)/verzorger(s) mogelijk in de school,
behalve door vaste vrijwilligers.
● Zorgverlening in de school door bijvoorbeeld ambulante jeugdhulp kan weer worden
opgestart.
TSO
Vanaf volgende week kunnen de leerlingen weer gebruik maken van de TSO. Denkt u aan
het aanmelden via de ISY-app?
Gymlessen
Er worden weer gymlessen gegeven door de sportcoaches, op maandag en donderdag voor
de groepen 3 t/m 8 en op donderdagochtend voor groep 1-2.
Geef uw kind kleding en schoenen aan die ze zelf aan en uit kunnen trekken!
Art’s cool
De workshops van Art’s Cool worden in het nieuwe schooljaar weer opgepakt. Het gaat hier
om de naschoolse activiteiten dansen (groep 1 t/m 3) en vloggen (groep 4 t/m 8).
De workshops van Dansfuse zullen in de maand september gegeven worden (7, 14, 21 en
28 september van 15.30-16.15 uur). Informatie over de workshops vloggen volgt nog.

CITO-toetsen
We nemen dit schooljaar, medio juni, nog de CITO E toetsen af. Niet om kinderen te
beoordelen maar om een heel goed beeld te hebben van de doelen die (volgend schooljaar)
herhaald moeten worden. Ook gebruiken we deze data om een goede eindevaluatie te
maken van ons onderwijs, zodat we in in het nieuwe schooljaar meteen de juiste keuzes
kunnen maken.
Oudergesprekken
● De oudergesprekken vinden digitaal of telefonisch plaats.
● Oudergesprekken voor zorgleerlingen kunnen, in overleg met de IB-er, wel op school
plaatsvinden. Het is hierbij strikt noodzakelijk dat de 1,5m afstand tussen volwassenen
gewaarborgd wordt.

Groepsbezetting 2020-2021
Volgend schooljaar hebben we weer 4 groepen, hieronder de groepsbezetting:
maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

Groep 1-2

Juf Harma

Juf Harma

Juf Harma /
Juf Sanneke

Juf Sanneke

Juf Sanneke

Groep 3-4

Juf Sascha

Juf Sascha

Juf Sascha

Juf Sascha

Juf Sascha

Groep 5-6

Meneer Kees

Juf Judith

Juf Judith

Juf Judith

Juf Judith

Groep 7-8

Juf Rieneke

Juf Sanneke

Juf Rieneke

Juf Rieneke

Juf Rieneke

Onderwijsassistent
Conciërge
Vrijwilligster
Intern begeleider/
Locatieverantwoordelijk
Directeur

Juf Marloes (maandag, woensdagochtend, donderdag en
vrijdagochtend)
Meneer Daniel (elke ochtend)
Juf Cristel
Juf Peggy (maandagochtend, dinsdag, woensdag, donderdag)
Meneer Cor

Tablets te koop
In groep 3-4 en bij de kleuters hebben we nieuwe tablet gekregen. Tablets
die beter aansluiten bij ons ICT-netwerk. De vorige tablets zijn dus overtollig
en willen we graag verkopen. De tablets werken nog prima, zijn voorzien
van een stevige hoes en zijn te koop, zolang de voorraad strekt, bij Meneer
Daniel voor 25 euro.

Team BVM

