Kudelstaart, 23 april 2020.

Aan: de ouders/verzorgers van alle leerlingen
Betreft: informatie over Coronavirus 13
Beste ouders/verzorgers,
Gisteren en vandaag hebben we met het team en de MR gesproken over de heropening van
onze school. We zijn blij dat we de kinderen weer in het echt kunnen zien, dat we hun verhalen
kunnen horen en ze kunnen begeleiden naar een mooi uiteinde van het schooljaar.
Wij bedanken jullie voor de medewerking bij het continueren van het onderwijs. Onwijs knap
hoe gezinnen het hebben georganiseerd. We hebben genoten van de mooie foto’s, filmpjes
en reacties die zijn gestuurd en kunnen niet wachten om de kinderen zelf weer les te gaan
geven.
Zoals dinsdagavond gecommuniceerd leggen wij vandaag uit hoe wij praktisch omgaan met
de maatregelen van het kabinet en de heropening van de school.
Rooster
We hebben uiteindelijk gekozen om de leerling een hele dag naar school te laten gaan. Dit
geeft de structuur van een normale schooldag voor een leerling, geeft ook tijd voor andere
vakken en geeft u thuis tijd om te gaan werken. De groepen zullen in helften worden
ingedeeld. Hoe dit gebeurt, leest u straks. De éne helft van de klas heeft school op maandag
en donderdag. De andere helft van de klas heeft school op dinsdag en vrijdag. De vrijdagen
voor de onderbouw worden hele dagen. De woensdagen gebruiken wij om kinderen uit te
nodigen die wij extra willen zien. Dit kan bijvoorbeeld zijn om extra te werken aan een vak of
om wat meer begeleiding te geven. Hier nodigt de leerkracht uw kind eventueel voor uit. Het
rooster met hele dagen geeft naar ons inzicht de meeste voordelen. Voor andere roosters zijn
ook redenen om die te kiezen, echter hebben wij de doorslag gegeven naar het werken met
hele dagen. Wij vernemen ook de wens van het kabinet om de scholen weer volledig te
openen vanaf 1 juni. Wij volgen de berichtgeving nauwgezet en zullen communiceren als wij
definitief weten volledig open te kunnen gaan.
De schooltijden worden op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 8:45 tot 15:00 uur en op
woensdag van 8:45 tot 11:00 uur.
Pauze
Normaliter houden de kinderen in twee shifts pauze. Nu kiezen we ervoor om in drie shifts
pauze te houden met halve klassen. Dit betekent minder kinderen op het plein. In de ochtend
is een korte pauze waarbij de kinderen buiten mogen spelen. In de middag is er ook een pauze
waarbij kinderen eten, drinken en buitenspelen. Alle kinderen (die die dag school hebben)
blijven op school (kosteloos) eten. Het is niet mogelijk om tussen de middag thuis te eten en
drinken. Zo voorkomen we extra bewegingen.
Indelen kinderen
De kinderen worden ingedeeld in een halve groep. Elke klas is verdeeld over een blauwe groep
en over een groene groep. Zo zit uw kind straks bijvoorbeeld in groep 3a-blauw of in groep 3agroen. Bij het indelen van de groepen delen we in op basis van de achternaam van de leerling.

Zo regelen we dat u bij meerdere kinderen eenzelfde tijd heeft. Of uw kind in de blauwe groep
zit of in de groene, dat wordt gecommuniceerd door de leerkracht(en) van uw kind(eren). Wij
kunnen geen rekening houden met de individuele werkroosters van ouders. Wij hopen op uw
flexibiliteit. Het maandrooster van blauwe en groene dagen is te zien op onze website.
maandag
8:30
8:45

Start school
blauw

10:30
10:45
11:00
11:00

Pauze 3-6
Pauze 4-7
Pauze 5-8

12:00
12:30
13:00
15:00

Pauze 3-6
Pauze 4-7
Pauze 5-8
Einde school
blauw

dinsdag
woensdag
donderdag
Deuren open, leerkrachten bij de deur
Start school
Start school
Start school
groen
voor leerblauw
lingen op
uitnodiging
leerkracht
Pauze 3-6
Pauze 3-6
Pauze 4-7
Pauze 4-7
Pauze 5-8
Pauze 5-8
Einde
woensdag
Pauze 3-6
Pauze 3-6
Pauze 4-7
Pauze 4-7
Pauze 5-8
Pauze 5-8
Einde school
Einde school
groen
blauw

vrijdag
Start school
groen

Pauze 3-6
Pauze 4-7
Pauze 5-8

Pauze 3-6
Pauze 4-7
Pauze 5-8
Einde school
groen

De middagpauzes van groep 1-2 zijn verdeeld tussen 12:00 en 13:30.
Start van de dag
Om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan wordt het gebouw enkel toegankelijk voor
leerlingen en personeel van de Antoniusschool. Dit betekent dat er in de ochtenden niet meer
mee naar binnen wordt gegaan door ouders. De leerkrachten van de groepen 1, 2 en 3 staan
bij de grijze deuren (deur van de eigen klas) om de kinderen te ontvangen. Dit geeft als
voordeel dat elke klas een eigen entree heeft. De kinderen hangen hun jas op en gaan zelf
spelen of zitten op hun plek. Vanaf groep 4 verwachten wij dat kinderen zelfstandig naar hun
klas kunnen. We vragen u uw kind te stimuleren zelfstandig naar school te gaan als dit mogelijk
is. Mocht u wat willen overdragen aan de leerkracht, dan verzoeken wij u dat te mailen naar
de leerkracht. Mocht u zelf een verhoogd risico hebben dan is het mogelijk om uw kind na
8:45 uur te brengen, dit graag in overleg met de leerkracht van uw kind. Aan het eind van de
dag gaan de kinderen van de groepen 1 tot en met 3 uit dezelfde grijze deuren naar buiten.
Aan ouders op het schoolplein vragen wij ook om de 1,5 meter afstand te respecteren.
Gebouw
Zoals gezegd heeft u als ouder helaas geen toegang tot ons schoolgebouw. Doordat we de
inzet van ouders moeten missen vervalt het boeken sparen, het lezen met groep 3 en andere
activiteiten waar ouders bij betrokken zijn tot nader orde. Verder is er extra aandacht voor
hygiëne en schoonmaak. Er wordt extra schoongemaakt en kinderen wassen vaker hun
handen. Dat zullen ze vast gewend zijn vanuit huis.
Aanbod
In de groepen wordt een bewuste keuze gemaakt wat we aanbieden aan de leerlingen. We
vinden het belangrijk om tijd en aandacht te besteden aan de sociaal-emotionele ontwikkeling
en de groepsvorming. Ook is er aandacht voor kernvakken als rekenen, taal, lezen en spelling.

In de hogere groepen is het mogelijk dat er werk meegegeven wordt aan de kinderen om te
maken als huiswerk. Dit wordt weergegeven in het weekrooster op de klassenwebsite. De
lessen gym zullen eventueel starten als we meer duidelijkheid hebben over het openen van
de sportaccommodaties. Er mag dan in ieder geval niet worden gedoucht.
Toetsen en rapport
In de komende periode buigen wij ons over de toetsen van het leerlingvolgsysteem en onze
rapporten aan het einde van het schooljaar. Houd er rekening mee dat dit er anders uit gaat
zien dan normaal.
Huiswerk
In de hogere groepen is het mogelijk dat de leerlingen thuis wat werk moeten (af)maken. Dit
zal echter geen 2,5 uur werk zijn zoals dit voorheen was.
De leerkrachten die verzorgen nu vijf dagen in de week onderwijs op school. Hierdoor is het
lastig voor de leerkracht om gelijk een vraag van een kind te beantwoorden. Komt uw kind er
niet uit, dan kan er contact worden gezocht via de mail helpdesk@rkantonius.nl waar een
leerkracht klaar zit om te helpen.
Groep 8
Groep 8 is normaal al een speciaal jaar, maar dit jaar is wel heel speciaal. In plaats van het
opvoeren van een musical gaan we een gave film maken met groep 8. Het script voor de
musical wordt gebruikt als filmscript en een professionele cameracrew helpt groep 8 bij het
maken van hun film. Hoe de première van de film er precies uitziet, daarover zijn we nog in
overleg. Als we op kamp mogen op 3 juni, zal het kamp er in ieder geval anders uit komen te
zien en zullen we op onze ruime locatie midden in het bos blijven waar ze zich ook vast gaan
vermaken. We verzorgen een passend programma op de locatie. Over een alternatief denken
we na zodra er een heldere beslissing is gevallen door de veiligheidsregio en/of de
accommodatie.
Evenementen
Zoals eerder gecommuniceerd vervalt de sportdag. Ook andere evenementen zullen komen
te vervallen. De festiviteiten aan het einde van het schooljaar zullen een andere invulling
krijgen dan u van ons gewend bent.
Verjaardagen van kinderen
De kinderen die in de coronatijd jarig zijn geweest en nog erg graag hun verjaardag willen
vieren mogen dit doen in de halve klas. Neemt u hiervoor contact op met de leerkracht. Een
eventuele traktatie is een verpakte niet zelfgemaakte traktatie en enkel voor de halve klas. Er
hoeft niet aan de leerkrachten te worden gedacht (er zijn ongeveer 100 kinderen jarig geweest
#coronakilo’s). De kinderen mogen helaas ook niet de klassen rond.
Leerkrachten
Er zullen wellicht door ziekte of door een verhoogd risico op ziekte andere leerkrachten voor
groepen komen te staan. Wij rekenen op uw begrip hiervoor.
Inleveren geleende devices
We hebben een aantal laptops uitgeleend aan gezinnen. Wij verzoeken u de devices weer in
te leveren met een briefje erop van welk gezin het afkomstig is. U kunt het laten meenemen
door uw kind(eren) op de maandag of dinsdag na de meivakantie.

Zieke kinderen
Kinderen blijven thuis als zij zelf of een gezinslid griepverschijnselen heeft. U kunt kinderen
ziekmelden bij Jorine vanaf 8:00 uur via 0297-322819. Mocht u uw kind preventief
thuishouden, dan wordt u verzocht om contact op te nemen met de directeur via
eric@rkantonius.nl.
Schoolplein en parkeren tijdens de schooltijd
De school is vanaf 11 mei weer in bedrijf. We vragen aan de ouders om kinderen die geen
school hebben niet op het schoolplein te laten spelen tijdens de schooltijden. Ook zullen we
aan de buurtbewoners vragen om het schoolplein niet meer als parkeerplaats te gebruiken
tijdens de schooltijden.
Vakanties
Straks begint de meivakantie. In de meivakantie wordt er geen onderwijs gegeven. De
leerkrachten bereiden zich voor op de heropening van de school. Er is een document online
met tips voor de meivakantie, echter is dit allemaal niet verplicht.
Er zijn in de media geruchten dat de zomervakantie wordt verkort. Daar is nu geen sprake van.
De zomervakantie blijft zes weken.
Het zijn heel wat veranderingen die op ons en op jullie afkomen. We realiseren ons dat we
nog steeds een beroep doen op jullie flexibiliteit. In de afgelopen periode hebben we gezien
dat we samen veel kunnen bereiken. Wij hebben er alle vertrouwen in dat we met deze
maatregelen een volgende stap kunnen maken.

Vanmiddag om 14:00 uur lichten wij in Antonius Live via onze website de plannen live toe.
Met vriendelijke groet,
Namens Team Antoniusschool,
Namens de directie,
Eric Spaargaren
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