Kudelstaart, 29 mei 2020.

Aan: de ouders/verzorgers van alle leerlingen
Betreft: informatie over Coronavirus 16
Beste ouders/verzorgers,
De school gaat weer open vanaf 8 juni. Wij zijn blij om straks weer volle klassen te mogen zien
en kijken tevreden terug op het werken met halve klassen. In deze mail informatie over de
volledige heropening van onze school.

Rooster
Vanaf 8 juni zullen wij weer teruggaan naar de schooltijden zoals normaal. De schooltijden
worden op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 8:45 tot 15:15 uur (onderbouw
vrijdagmiddag vrij) en op woensdag van 8:45 tot 12:15 uur. De inloop zal starten vanaf 8:30
uur en de uitloop in de middag zal voor de groepen 1,2 en 3 al starten vanaf 15:00 uur op
maandag, dinsdag en donderdag. Op de woensdag start de uitloop voor groep 1, 2 en 3 om
12:00 uur en op vrijdag om 11:45 uur. Zie hiervoor het kopje start en einde van de dag.
Pauze
We blijven in drie shifts pauze houden. 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 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
Alle kinderen zitten weer in één groep. De blauwe en groene groepen vervallen vanaf 8 juni.
Vanaf 8 juni vervalt de noodopvang voor kinderen van ouders werkzaam in een vitale sector.
Start en einde van de dag
Om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan blijft 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. Graag aandacht voor de automobilisten dat er veel kinderen op de fiets naar school komen.
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. De groepen 1 tot en met 3 mogen een kwartier eerder worden opgehaald.

De kinderen worden pas naar buiten gestuurd als zij hun ouder zien. Als u als ouder om 15:15
uur komt, is dit ook goed. Zo verspreiden we het aantal ouders bij het halen en brengen en
voorkomen we drukte op het schoolplein. Voor meer uitleg verwijzen wij u naar het rooster
onder aan deze brief. Aan ouders op het schoolplein vragen wij ook om de 1,5 meter afstand
te respecteren.
Gebouw en hygiëne
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 blijft er extra aandacht voor
hygiëne en schoonmaak. Er wordt extra schoongemaakt en kinderen wassen vaker hun
handen. Hierin zijn geen wijzigingen.
Aanbod en bewegingsonderwijs
De roosters zullen zich veranderen naar normale roosters. Daarvoor is het van belang dat alle
schoolspullen (taalboeken, schriften) weer op school zijn.
De lessen gym zullen starten na 8 juni. Er mag dan niet worden gedoucht en er is aandacht
voor hygiëne, ruimere wisseltijden en meer ruimte. Het gymrooster zal volgen op de site van
de Antoniusschool. Er is tot het einde van het schooljaar geen schoolzwemmen voor groep 3
en 4. Het zwembad neemt contact op met de ouders.
Toetsen en rapport
Alleen in enkele gevallen zal een toets worden afgenomen van het Cito leerlingvolgsysteem.
Dit in verband met (mogelijk) onderzoek naar dyslexie. Ouders worden hiervoor door de
leerkracht persoonlijk op de hoogte gesteld.
Het tweede rapport ziet er anders uit dan normaal. Aangezien we minder cijfers hebben dan
normaal krijgen de kinderen de vakken beoordeeld die normaal op het tussenrapport staan.
Zo is er geen beoordeling voor creatieve vakken of bewegen, maar wel voor rekenen, taal,
lezen, algemeen en het werkstuk. De groepen 1/2 krijgen hun rapport in de vorm van een
verhaal van de leerkracht.
Contact met de leerkracht
Het is mogelijk om telefonisch contact te hebben met de leerkracht(en) van uw kind(eren).
Geef dit aan in een mail naar de leerkracht. De leerkracht neemt dan contact met u op voor
een telefonisch gesprek. Na het laatste rapport op 22 juni is het mogelijk dat de leerkracht u
nog belt voor contact over het rapport of een afrondend gesprek.
Groep 1 en 2 opgelet
Normaliter zouden we op 11 juni het jaarfeest vieren voor groep 1 en 2. Groep 2 neemt op
die dag afscheid van hun kleuterperiode met een groot feest. Helaas kan dat niet in de oude
vorm doorgang vinden. De leerkrachten van groep 1/2 hebben een leuk alternatief bedacht
voor groep 2. Op woensdag 17 juni gaat alleen groep 2 naar school voor een leuke
afscheidsdag. Groep 1 is op deze dag vrij. Voor kinderen van groep 1 waar opvang voor nodig
is, wordt dit geregeld. Om 13:00 uur is groep 2 klaar en hebben zij gegeten. Meer informatie
zal volgen via de leerkrachten van groep 1/2.
Verjaardagen van kinderen
Neem contact op met de leerkracht over het vieren van de verjaardag van uw kind. Een
eventuele traktatie is een verpakte niet zelfgemaakte traktatie en enkel voor de klas. De

kinderen mogen helaas nog niet de klassen rond. We hopen dit weer na de zomervakantie als
normaal te kunnen doen.
Leerkrachten
Als een leerkracht ziek is, zullen we deze proberen te vervangen. Hierbij houden wij ons aan
alle voorschriften van GGD en RIVM.
Zieke kinderen
Kinderen blijven nog steeds thuis als zij zelf de volgende (luchtweg)klachten hebben;
neusverkoudheid, hoesten, moeilijk ademen/benauwdheid, tijdelijk minder ruiken of
proeven, koorts (meer dan 38 graden). Hebben 1 of meerdere personen in het huishouden
koorts en/of benauwdheidsklachten, dan blijft het hele huishouden thuis. U kunt kinderen
ziekmelden bij Jorine vanaf 8:00 uur via 0297-322819. Mocht u uw kind na 8 juni preventief
thuishouden, dan wordt u verzocht om (opnieuw) contact op te nemen met de directeur via
eric@rkantonius.nl.

Met vriendelijke groet,
Namens Team Antoniusschool,
Namens de directie,
Eric Spaargaren
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Gedurende het laatste kwartier van de schooltijd is het mogelijk voor groep 1-2-3 om de
kinderen op te halen. Kinderen blijven bij de leerkracht totdat de ouder aanwezig is.

