NIEUWSBRIEF
13 augustus 2020
Het schooljaar 2020-2021
Beste ouders
De eerste nieuwsbrief van het schooljaar 2020-2021.
Vlak voor de vakantie ontving u van mij een mail met betrekking tot de opstart van het schooljaar 2020-2021. We zijn inmiddels een paar weken verder. Ik
ben heel erg blij dat we u mee kunnen delen dat het inderdaad gelukt is om de bezetting van alle klassen rond te krijgen. We starten maandag aanstaande
dus met 17 groepen op vijf dagen.
De groepen en de leerkrachten

klas

locatie

onderbouw
A
hoofdgeb.
B
Hoofdgeb.
C
Dependence
D
Hoofdgeb.
Q
Hoofdgeb.
R
Dependence

maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

Romaine
Küpra
Regytha
Nicole
Mandy
Joan

Romaine
Küpra
Regytha
Nicole
Robin
Joan

Romaine
Küpra
Regytha
Nicole
Mandy
Joan

Ilja
Romaine
Gönül
Nicole
Mandy
Robin

Ilja
Romaine
Gönül
Robin
Mandy
Joan

Klas C van schooljaar 2019-2020 is verplaatst naar de dependance en wordt vanaf dit schooljaar klas Q. Klas Q bewandelt de omgekeerde weg en wordt op het
hoofdgebouw klas C. Het klaslokaal bepaalt de letter van de klas.
Robin is uit klas Q en ondersteunt de onderbouw waar noodzakelijk en vult op enkele dagen de groepen aan.
middenbouw
E
hoofdgeb.
Ie
Hoofdgeb.
J
Hoofdgeb.
M
Dependence
N
Dependence
P
Dependence

Judith
Catelijne
Irene
Sanne
Petra
Ellen

Judith
Paula
Irene
Sanne
Petra/
Ellen

Karin
Paula
Irene
Michiel
Petra
Ellen

Judith
Catelijne
Irene
Michiel
Petra
Küpra

Judith
Catelijne
Irene/Saskia
Michiel
Petra
Küpra

Klas Ie, Paula Schaafsma start het schooljaar later in. Catelijne start voor haar op de woensdagen, op dinsdag is Natascha er.
Klas J en N, starten met nieuwe collega’s
Klas P, Küpra neemt met Romaine klas B voorlopig onder haar hoede, Ellen werkt extra op woensdag in klas P.
bovenbouw
G
hoofdgeb.
H
Hoofdgeb.
K
Hoofdgeb.
L
Dependence
O
Dependence

Anouk
Frieda
Dirk
Jimna
Hans

Anouk
Frieda
Dirk/Karin
Jimna
Michiel

Anouk
Frieda
Dirk
Jimna/Sanne
Hans

Anouk
Frieda/Serena
Dirk
Sanne
Hans

Anouk
Serena
Dirk
Sanne
Hans

Klas G, na het vertrek van Maddy, de komende periode vijf dagen Anouk.

Afscheid… Maddy Holst
En na een hele opsomming van hoe we met elkaar de bezetting van
de groepen rond hebben gekregen komt ook weer duidelijk dat het
vertrek van sommigen pas extra duidelijk wordt als het nieuwe jaar
voor de deur staat. Na meer dan 40 jaar werkzaam te zijn geweest
in het onderwijs, en al die jaren op Het Winterkoninkje, heeft Maddy
Holst eind vorig schooljaar afscheid genomen. Een dappere keuze
als je weet met hoeveel plezier en inzet zij een heel erg belangrijk deel
van de school vormde en verzorgde. De ouders
van klas G hebben eind vorig schooljaar al afscheid genomen, het
team op coronagepaste wijze ook, maar we hebben dit best
bijzondere nieuws nog niet met alle ouders kunnen delen. Dus hierbij.
Maddy, ik hoop dat je deze Nieuwsbrief niet leest, lekker ergens met
manlief en/of (klein-)kinderen geniet van het leven en dat je vooral
even geen zorgen hoeft te hebben voor de kinderen en je collega’s.
Maar jou kennende lees je het toch! Weet dan dit, we missen je!
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A-Z afspraken
De richtlijnen RIVM (GGD) blijven onverkort van kracht (aangepast per 25 juni). Naast alle hygiënische maatregelen zijn dit in ieder geval:
1. Tussen leerlingen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden.
2. Tussen personeelsleden en leerling hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden. Hoe met deze regel omgegaan wordt verschilt per leerkracht!
3. Tussen personeelsleden onderling moet 1,5 meter afstand bewaard worden, tenzij nabij contact
voor de werkzaamheden noodzakelijk is.
4. Ouder(s)/verzorger(s) komen niet in de school.
brengen en halen:
Na de vakantie starten we nog zoals we voor de zomervakantie geëindigd zijn. De anderhalve meter, maar ook de grote onzekerheden voor een deel van het
team, is daarbij uitgangspunt.
Kinderen van de onderbouwen worden door de leerkrachten om 8:35 uur bij de poort opgevangen en als groep mee naar binnen genomen. Kinderen van
midden- en bovenbouw gaan tussen 8:15 en 8:30 uur zelfstandig naar hun lokaal. Bij het “uitgaan” worden de kinderen van de onderbouw om 14:50 uur
(woensdag 11:50 uur) eerst naar het hek begeleid en aan de ouders of BSO meegegeven vanaf de poort.
Hoe we u als ouder toch met enige regelmaat de school in kunnen laten om in de klas te kunnen kijken, met uw kind werk te bekijken en dergelijke, gaan we
samen met Medezeggenschapsraad en u als ouder snel vorm geven.
Ouders van nieuwe onderbouwers kunnen de eerste keer wel even mee naar het lokaal (niet het lokaal in).
De derde groepers starten op woensdag 19 augustus. Ouders van nieuwe derde groepers mogen in de eerste week even mee naar binnen
De ouders van nieuwe zesde groepers kunnen, als zij dat willen, de eerste keer ook even mee naar binnen.
Voor alle ouders geldt dat zij hun handen bij betreden van het gebouw desinfecteren (er staan zuilen bij de ingang) en dat zij met een mondkapje de school
inkomen. We doen alle liever dubbel en zorgzaam!
De kinderen worden bij de deur van de klas afgezet, als ouder verlaat u daarna meteen het gebouw. Op de dependance doen ouders van zesde groepers dit
via de brandtrap.
continurooster/TSO:
Na de zomer start de TSO weer op. Het contract met Kinderstralen is in ieder geval voor een jaar verlengd. Ook met de TSO en medewerkers worden
duidelijke afspraken gemaakt voor binnenkomst en in het gebouw.
Het is voor de leerkracht van groot belang te weten te weten welke kinderen op welke dagen gebruik maken van een BSO. Wilt u, wanneer uw kind of
kinderen gebruik gaan maken van een BSO, de dagen en de BSO waar gebruik van gemaakt wordt mailen naar n.coenradie@winterkoninkje.nl ?
gesprekken met leerkracht
Sommige ouders van kinderen die binnen dezelfde bouw blijven hebben in de afgelopen periode al een gesprek gehad met de leerkracht. Voor die ouders
waar nog geen gesprek mee heeft plaats gevonden wordt een startgesprek in het nieuwe schooljaar gepland. Hierover wordt binnenkort contact met u
opgenomen.
De afspraak dat er geen ouders in de school komen blijft gehandhaafd. In principe zijn er geen live gesprekken met ouders. Zijn die live gesprekken wel
nodig, dan moet de 1,5 meter afstand bewaard kunnen blijven. De leerkracht stemt dit af met de directeur..
registratie van bezoekers:
De registratie van bezoekers blijft in elk geval tot de herfstvakantie.
activiteiten/evenementen buiten de school:
De school organiseert geen activiteiten/evenementen buiten de school, zoals schoolreisjes, zwemmen, bezoek musea etc. Binnen de school zijn er geen
belemmeringen om activiteiten te organiseren, mede omdat na 1 juli geen bovengrens meer geldt. Noodzakelijke afwijking van deze afspraak enkel met
toestemming voorafgaande door de bestuurder van AWBR.
Jaarkalender
Begin volgende week ontvangt u de nieuwe jaarkalender, we zijn benieuwd hoe u de nieuwe opzet van schoolinformatie en jaarkalender ervaart.
Belangrijke data na de vakantie
17 augustus
28 augustus
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En dan.. aanvullende informatie
Besmettelijkheid jonge kind
Het RIVM doet voortdurend onderzoek naar besmettelijkheid binnen diverse groepen. Er zijn geen goed onderbouwde onderzoeksresultaten beschikbaar
waaruit blijkt dat kinderen onder de 12 jaar (toch) besmettelijk zouden zijn. Vooralsnog wordt dus uitgegaan van een zeer beperkte rol van kinderen in deze
leeftijdscategorie bij de verspreiding van het virus. Zie voor meer informatie hierover de website van het RIVM: https://www.rivm.nl/coronavirus-covid19/kinderen. Wij zien op basis hiervan geen reden om tot andere conclusies te komen en volgen dus het RIVM.
Ventilatie
Er is landelijk twijfel gerezen over de betrouwbaarheid van ventilatiesystemen op scholen. Deze vragen betreffen vooral het VO. Toch laten we op dit
moment de (twee soorten) ventilatiesystemen op de scholen binnen AWBR onderzoeken. De voorlopige uitkomst daarvan is dat we geen systemen in
gebruik hebben die een gevaar opleveren door interne luchtcirculatie.

Leerlingen die terugkeren uit ‘oranje’ gebieden
Op dit moment geldt dat mensen die terugkeren uit ‘oranje’ (ofwel risico-)gebieden in het buitenland van de landelijke overheid het dringende advies
krijgen twee weken in quarantaine te gaan. Het voornemen van het kabinet is dit verplicht te stellen (waarbij mogelijk de quarantainetijd wordt ingekort tot
tien dagen). In afwachting hiervan nemen wij het huidige beleid over en adviseren leerlingen en hun gezinnen dus dringend om twee weken in quarantaine
te gaan vanaf het moment van thuiskomst uit een ‘oranje’ gebied. Welke gebieden dit zijn is te vinden op de website van Buitenlandse Zaken (zie
bijvoorbeeld https://www.nederlandwereldwijd.nl/landen/spanje/reizen/reisadvies).
Protocol PO-Raad en richtlijnen AWBR
Het protocol van de PO-raad zoals geactualiseerd op 1 juli jl. geldt nog steeds: https://po.lesopafstand.nl/lesopafstand/protocollen/
Wij volgen dit protocol en hebben het zoals bekend nader uitgewerkt in de ‘Richtlijnen scholen AWBR 1 juli tot aan de herfstvakantie 2020’ (zie bijlage).
Ook deze richtlijnen blijven van kracht. Dat betekent dus onder meer:
• Uiterst terughoudend zijn met evenementen, uitjes, excursies etc.
• Geen schooltuinen (met name vanwege de logistiek eromheen)
• Geen externen in de school waar dit niet noodzakelijk is voor het onderwijsproces
• Geen ouders in de school, ook geen ouders van de Voorschool, ook niet in het speellokaal en ook niet met inachtneming van speciale extra maatregelen.
• Rondleidingen en informatieavonden (bijvoorbeeld voor groep acht): bij voorkeur online, anders in kleine groepen en volledig coronaproof (dus op
afstand) georganiseerd.

Uiterlijk in de week voor de herfstvakantie (of eerder wanneer daar aanleiding voor is) bekijken we de situatie opnieuw en passen we waar nodig of mogelijk
het protocol aan. We houden uiteraard goed vinger aan de pols, ook waar het de landelijke ontwikkelingen en richtlijnen betreft.
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