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Windvlaag
Mei 2020
Beste ouder(s) en verzorger(s),
Normaal zou de Windvlaag op maandag 11 mei verschijnen, maar u ontvangt hem al vandaag. In
deze Windvlaag leest u alle informatie die belangrijk is voor de herstart van school vanaf maandag.
We hebben een bijzondere tijd achter de rug: zes schoolweken die thuis hebben plaatsgevonden en
nog twee vakantieweken. In totaal zijn de kinderen dus acht weken thuis geweest. Ook de komende
periode zullen ze nog niet volledig naar school kunnen gaan. We weten helaas nog niet wanneer de
school weer volledig open mag.
We willen u nogmaals bedanken voor alle hulp en ondersteuning die u aan uw kinderen hebt
gegeven. En we hopen de komende weken nog steeds een extra beroep op u te kunnen doen in de
begeleiding van het werk dat de kinderen meekrijgen om thuis te doen.
Het contact tussen ouders en leerkrachten zal de komende periode nog steeds niet direct mogelijk
zijn. U kunt de leerkrachten altijd een berichtje sturen via Parro. Zij zullen u dan antwoorden via
Parro, de mail of telefonisch.
Houd vol en blijf gezond!

Met vriendelijke groet, mede namens het team,
Monique Frankema

Gefeliciteerd!
De jarigen in mei zijn:
5
Chris Lagendijk
11
Lizzy Speelman
16
Kayla Becker
19
Aaliyah Bojanowska

26
28
30

Tess Vrielink
Cas Vrielink
Cas Voogd

We wensen jullie allemaal veel plezier op jullie dag!

Agenda mei 2020
12 mei
MR-vergadering. Deze vergadering zal digitaal via Teams plaatsvinden.
20 mei
Aves-dag. Op deze dag zijn alle kinderen vrij.
21 mei
t/m 24 mei Hemelvaartsweekend. Alle kinderen zijn vrij.
1 juni
Tweede Pinksterdag. Alle kinderen zijn vrij.
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Informatie over herstart school vanaf 11 mei.
De brief die u ontvangen heeft op 24 april sturen we nogmaals mee als bijlage. De informatie uit deze
brief geldt nog steeds. In deze Windvlaag leest u een aantal aanvullingen en extra aandachtspunten
op deze brief. Informatie die nieuw is, staat in het blauw.
Verdeling kinderen en schooltijden
Kijkt u goed of uw kind in de A-groep of de B-groep zit. De A-groep gaat op maandag en donderdag
naar school. De B-groep op dinsdag en vrijdag. De schooltijden zijn van 8.30 uur tot 14.15 uur. De
BSO’s van SKN en SKF sluiten bij deze tijden aan.
Elke groep zal apart buiten spelen in de pauze rond 10.00 uur en rond 12.00 uur.
Noodopvang
De school is verantwoordelijk voor de opvang van kinderen van ouders in vitale beroepen. We
vragen aan deze ouders wel om eerst te kijken of ze zelf opvang kunnen regelen. Als dat niet lukt,
kunt u overleggen met Monique. Dat kan via de mail: m.frankema@aves.nl of via Parro.
Ook als u voor de meivakantie al gebruik maakte van de noodopvang wil ik graag dat u opnieuw
aangeeft hier een beroep op te willen doen en voor welke dagen. Deze opvang loopt gelijk met de
eindtijd van de andere kinderen (tot 14.15 uur). Als dat voor u problemen geeft, kunt u dat
aangeven. Dan kijken we hoe we dat kunnen oplossen.
De kinderen worden als aparte groep opgevangen in het muzieklokaal en maken het (t)huiswerk van
die dag.
Brengen en halen van kinderen
We vragen u bij het brengen van de kinderen afscheid te nemen bij het hek en niet op het
schoolplein te komen. De deuren gaan om 8.20 uur open en we hebben een inloop voor de kinderen
tot 8.40 uur.
Als u uw kind om 14.15 uur komt halen, mag u verspreid (op 1,5 meter van elkaar) op het schoolplein
gaan staan. De leerkrachten zorgen ervoor dat niet alle kinderen tegelijk naar buiten komen.
Hygiëne
o Bij de beide ingangen staat een paal met een desinfectiemiddel. Wij zullen de kinderen
helpen dit goed te gebruiken bij het binnenkomen.
o Gedurende de dag kunnen kinderen hun handen wassen met water en zeep.
o Bij de schoonmaak krijgen alle ‘contactpunten’ extra aandacht. Die worden afgenomen met
een desinfectiemiddel.
o In de gangen en lokalen hangen posters om de kinderen te herinneren aan de afspraken.
Afstand
In de lokalen zijn de tafels van de kinderen uit elkaar gezet, of is er bij het plaatsen van de kinderen
rekening gehouden met afstand tussen de kinderen onderling.
De leerkrachten zullen zoveel als mogelijk is, afstand proberen te houden van de kinderen.
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Gesprekken met ouders
Helaas is een direct contact tussen u en de leerkrachten nog niet mogelijk. Gelukkig kan er via Parro
snel contact met elkaar worden gezocht. Bij vragen of mededelingen kunt u daar zeker gebruik van
maken.
Lesaanbod en thuiswerk
In de eerste plaats zal er aandacht zijn voor het welbevinden van de kinderen en de sociale vorming.
De kinderen zullen weer moeten wennen aan de schoolse situatie en elkaar.
De leerkrachten zullen verder vooral aandacht besteden aan de vakken lezen, taal, spelling en
rekenen. Voor de dagen dat de kinderen thuis zijn, krijgen ze wel (t)huiswerk mee. Wat voor werk
dat is en hoe dat verdeeld wordt over de dagen geven de leerkrachten aan. We vragen daarbij van u
weer de ondersteuning die uw kind nodig heeft.
Er zullen nog geen gymlessen, muzieklessen en Lessen Leren Leven worden gegeven.
Geleende laptops
Als uw kind een laptop heeft geleend, wilt u die dan meegeven naar school? Dan kan de laptop op
school gebruikt worden en daarna (waar nodig) weer mee naar huis worden genomen voor het
(t)huiswerk.
Gezondheid
Om verspreiding van het virus te voorkomen is het volgende belangrijk:
Heeft uw kind verkoudheidsklachten dan blijft het thuis. Krijgt uw zoon of dochter koorts of
benauwdheidsklachten, of is er iemand anders in het gezin met deze klachten dan blijft het hele
gezin thuis.
Deze richtlijnen gelden ook voor leerkrachten. Als leerkrachten zich ziek moeten melden, kijken we
of we mogelijkheden hebben om de groep toch op te vangen. Als dit niet lukt, zal deze groep
kinderen helaas thuis moeten blijven en onderwijs op afstand krijgen.
Juf Lammie zal nog niet in groep 1/2 beginnen. Zij behoort tot een risicogroep wat betreft het
coronavirus. Zij zal wel op school zijn voor de opvang van de noodopvang. Daar zijn minder kinderen
en is het iets gemakkelijker om afstand te houden.
Traktaties
Wil uw kind graag trakteren omdat het jarig is, of jarig is geweest? Dat is heel fijn en dat mag. Voor
de veiligheid stellen wij het op prijs als het een voorverpakte traktatie is.
Vragen
Heeft u vragen stel ze gerust!

-

Alleen samen krijgen we corona onder controle -

