Januari/februari 2021
De school gaat maandag 8 februari open. Hoe dat er
praktisch uitziet, lezen jullie in deze nieuwsbrief.
Beste ouders en verzorgers van ‘t Palet,
Als school zijn wij blij dat we weer open gaan. Tegelijkertijd zijn wij ons ook bewust van het
besmettingsrisico. Wij doen er alles aan om dit te minimaliseren conform de opdracht vanuit
het Ministerie.
Hieronder vinden jullie de benodigde informatie. Wij realiseren ons dat het veel is, toch vragen
wij jullie alles goed door te lezen. Zo kunnen we samen zorgen voor zo veilig mogelijk
onderwijs.
Voor ons als school is het dagkoersen en dit betekent dat er wijzigingen kunnen volgen op
hetgeen nu besloten is. Als er wijzigingen zijn zullen dit jullie z.s.m. laten weten.
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1 Voorwoord
De afgelopen dagen zijn we met de uitdaging aan de slag gegaan om te zorgen dat er vanaf 8
februari 2021 voor alle leerlingen weer onderwijs op school mogelijk is.
We hebben besluiten moeten nemen over de wijze waarop dat moet worden georganiseerd.
Voor ons zijn er twee criteria belangrijk: in de eerste plaats het onderwijskundige deel, de
leerbehoefte van ieder kind, in de tweede plaats de veiligheid voor iedereen in de school. Het
tweede punt heeft nu meer aandacht dan bij de vorige heropening van de scholen en dit
maakt het complexer in de organisatie. Op basis van verplichtingen en adviezen vanuit het
Ministerie zijn er beslissingen genomen die hieronder zijn uitgewerkt.

2 Praktische zaken
2.1 De eerste maandag, 8 februari
Graag zien we dat de kinderen maandag 8 februari alle schoolspullen (lades, Chromebooks,
enz.) weer mee naar school nemen. Bij binnenkomst lopen de kinderen met spullen en jas aan
direct door naar de klas en gaan dus niet naar de kapstok. De leerkracht bepaald later
wanneer de jassen naar de kapstok worden gebracht.
De Chromebooks die retour komen, gaan ook mee naar de klas en worden bij de leerkracht
ingeleverd. De leerkracht noteert wie deze heeft ingeleverd en zorgt dat de chromebooks op
kantoor komen.
2.2 Halen en brengen
●
●
●

●

●

Leerlingen worden door maximaal 1 ouder gebracht en opgehaald.
Ouders brengen hun kind niet de school in.
Groepen 1-2:
○ Vanaf 8.20 staan de leerkrachten van groep 1-2A en C buiten en om 8.25 gaan
deze groepen via de personeelskamer naar binnen.
○ Vanaf 8.30 staan de leerkrachten van groep 1-2B en D buiten en om 8.35 gaan
deze groepen naar binnen.
○ De groepen 1-2A en C gaan ‘s middag om 13.50 naar buiten en de groepen 1-2B
en D om 14.00.
○ Het ophalen gebeurt als altijd, met als aanpassing dat de ouders aan de
overkant van het fietspad blijven en alle klassen via de personeelskamer naar
buiten gaan.
Groepen 3-8:
○ De A
 groepen hebben een inloop tussen 8.20 en 8.25 en zijn om 13.55 uur uit.
○ De B
 en C groepen hebben een inloop tussen 8.30 en 8.35 en zijn om 14.05 uit.
Groep 3: Groep 3 neemt afscheid van hun ouders op het schoolplein. Zij komen
zelfstandig naar binnen. De leerkrachten staan de eerste dagen bij de kapstokken om
kinderen op te vangen die het spannend vinden. De groep 3 kinderen worden na
schooltijd naar het schoolplein begeleid door de leerkracht, waar zij naar hun ouders
toe kunnen lopen als ze hen zien.
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●

●

Groep 4 t/m 8, de oudere kinderen, komen als hun leeftijd en woonafstand dit toelaat
zoveel mogelijk zelfstandig naar school en gaan ook zoveel mogelijk zelf naar huis.
Deze kinderen komen gedurende de inloop de school zelfstandig binnen.
Kinderen die na schooltijd naar de opvang gaan worden op de vaste (bekende)
verzamelpunten opgehaald.

2.3 Ouders in de school
Ouders mogen nog niet in het schoolgebouw binnenkomen. We willen jullie (ouders) vragen bij
het halen en brengen de onderlinge afstand van 1,5 meter te respecteren en aan de overkant
van het fietspad te blijven. Afscheid vindt buiten plaats en kinderen komen zoveel mogelijk zelf
naar school. Oudergesprekken en adviesgesprekken vinden telefonisch of via Meet plaats. Als
je als ouder toch binnen moet zijn, dan verzoeken wij je om je eerst te melden op kantoor en
zijn mondkapjes verplicht.
2.4 Eten, drinken en pauzes
Zoals gebruikelijk gebeurt het eten en drinken in de eigen klas. Hierbij proberen we het verkeer
op de gangen zo beperkt mogelijk te houden.
De klassen zullen als “bubbels” apart op het plein spelen. Het plein wordt dan ook verdeeld in 2
delen. Hier is een rooster voor gemaakt en het gevolg is dat iedere klas 1x per dag buiten
pauze houdt en 1x keer per dag binnen. Kleuters spelen wel vaker buiten
2.5 Gym en filosofie
Tot aan de voorjaarsvakantie zal er geen gym en filosofie zijn. Bij deze lessen is het niet
mogelijk om de klassen-bubbles in stand te houden en vandaar dat we dit voorlopig hebben
geparkeerd. De kleutergroepen gymmen wel met de eigen leerkracht.
2.6 Trakteren
Trakteren mag in de eigen klas. De traktaties moeten voorverpakt zijn. Voorlopig gaan de
kinderen niet de klassen rond, om de klassen-bubbels zo min mogelijk te doorbreken.
Trakteren inhalen van de afgelopen weken gaat in overleg met de leerkracht.

3 Gezondheid en hygiëne maatregelen op school
3.1 Quarantaine + testen hele groep bij vastgestelde besmetting
De hele groep blijft voor 5 dagen thuis wanneer er in een groep een Corona besmetting
vastgesteld is door middel van een positieve test.
● Wij bieden digitaal onderwijs aan voor de eerste 5 dagen dat de kinderen in
quarantaine zitten.
● Na 5 dagen mogen kinderen testen. Negatief getest betekent weer naar school.
● Als je je kind niet wilt laten testen, betekent dit dat je kind 10 dagen thuis in quarantaine
blijft. Na die 10 dagen mag je kind weer naar school.
● De dagen dat de klas weer op school is, worden er geen online lessen aangeboden. De
kinderen die dan nog thuis zitten kunnen wel zelfstandig doorwerken aan de weektaak.
De leerkracht stemt eventueel af of de lessen via een laptop gevolgd kunnen worden.
Als dit het geval is, is hier geen interactie bij mogelijk.
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3.2 Thuisblijven bij klachten
De school past de adviezen en richtlijnen van het RIVM toe, dat betekent dat je thuisblijft bij de
volgende klachten:
Kinderen tot en met de basisschoolleeftijd mogen naar de basisschool, met:
● Matige verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn);
● als ze af en toe hoesten,
● met astma of hooikoorts zonder koorts of benauwdheid.
Zij moeten thuisblijven als:
● het kind naast verkoudheidsklachten ook koorts heeft en/of benauwd is en/of (meer
dan incidenteel) hoest.
● als zij getest gaan worden en/of in afwachting zijn van het testresultaat.
● het kind een contact is van een patiënt met een bevestigde COVID-19 infectie.
● het kind bij iemand in huis woont die, naast milde klachten die passen bij COVID-19, ook
koorts heeft en/of benauwd is. Dan geldt: iedereen in het huis blijft thuis totdat die
persoon een negatieve testuitslag heeft;
● het kind een huisgenoot is van iemand met een bevestigde COVID-19 infectie. Het kind
blijft thuis gedurende de quarantaineperiode. Als het kind geen klachten ontwikkelt
tijdens deze periode mag het kind daarna weer naar school.
Zie voor meer informatie:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid19/algemene-coronaregels/thuis
quarantaine/quarantainegezinnen-met-kinderen

3.3 Testen
Testen van kinderen jonger dan 12 jaar wordt dringend geadviseerd als:
● de klachten niet (alleen) bestaan uit verkoudheidsklachten (bijv. als er ook sprake is van
hoesten, koorts en/of benauwdheid), of anderszins ernstig ziek is,
● er een indicatie is in het kader van een bron- en contactonderzoek,
● het kind deel uitmaakt van een uitbraakonderzoek.
Kinderen die getest worden, blijven thuis totdat de uitslag bekend is.
Voor meer informatie zie: https://lci.rivm.nl/langdurig-neusverkouden-kinderen

3.4 Specifiek voor Leerlingen van groep 1 en 2
We vragen jullie als ouders om:
1. de kinderen kleding aan te doen die zelfstandig aan- en uitgetrokken kan worden en kan
worden 'vastgemaakt'. Denk aan: knopen van broeken, klittenband e.d.;
2. eten en drinken mee te geven dat gemakkelijk zelf kan worden 'genuttigd'. Denk aan: geen
lastige bekers e.d., schoongemaakt fruit;
3. geen knuffels, speelgoed enz. van huis mee te geven naar school.
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4 Tot slot
We missen jullie de kinderen en we zijn blij dat ze weer naar school komen. Tegelijkertijd zijn
wij ons ook bewust van het besmettingsrisico en doen wij er alles aan dat te minimaliseren. Wij
realiseren ons heel goed dat wij met elkaar een situatie ingaan die niemand echt helemaal
onder controle heeft. We gaan er samen.
Gaandeweg komen we vast obstakels tegen, die wij op dat moment samen oplossen. Dat kan
betekenen dat er weer zaken anders worden. Ik hoop dat jullie hier begrip voor hebben en met
ons mee willen denken.
Want één ding staat vast, wij willen er alles aan doen om samen het best mogelijke te creëren
voor alle leerlingen van ‘t Palet
Uiteraard begrijpen wij dat je wellicht tegen problemen aanloopt. Wij hopen dat je ons weet te
vinden, omdat wij dan samen kunnen kijken of er een oplossing te vinden is. Met begrip voor
elkaars situatie.
Met vriendelijke groet,
Francisco Meijer

Rapporten en oudergesprekken verschoven
Rapporten
Tijdens de thuisonderwijs periode hebben wij niet alle methode toetsen af kunnen nemen. Nu
de scholen weer open gaan biedt dit ons de kans om deze voor de voorjaarsvakantie alsnog
af te nemen, zodat we een goed beeld hebben van waar de kinderen staan. De resultaten van
deze methodetoetsen en aanvullende observaties in de klas willen wij graag opnemen in de
rapporten, zodat deze zo volledig mogelijk zijn. Ook kunnen de kinderen het 'Rapport van mij'
de komende weken nog invullen, zodat ook hun aandeel in het rapport opgenomen kan
worden. Dit betekent dat we het uitdelen van de rapporten verplaatsen naar m
 aandag 1 maart.
Het is fijn als de rapportmappen komende week alvast weer mee naar school komen.
Oudergesprekken en adviesgesprekken
De oudergesprekken in de groepen 3 t/m 7 worden met het rapport mee verschoven. Deze
zullen digitaal plaatsvinden tussen 2 en 12 maart. Zo ben je in de gelegenheid om eventuele
vragen over het rapport te stellen aan de leerkracht. Op donderdag 18 februari om 12.00 uur
wordt de gespreksplanner in Parro open gezet, zodat jullie je in kunnen schrijven voor een
digitaal oudergesprek.
De adviesgesprekken van groep 8 blijven op de oorspronkelijke datums staan. Ook deze
gesprekken vinden digitaal plaats. De gespreksplanner voor de adviesgesprekken gaat op
vrijdag 5 februari om 12.00 uur open via Parro. Er is een aparte brief verstuurd over de
adviesgesprekken via de Parro mededelingen bij de groepen 8.
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