Kudelstaart, 5 februari 2021.

Aan: de ouders/verzorgers van alle leerlingen
Betreft: informatie over Coronavirus 25

Beste ouders/verzorgers,

Vanaf maandag 8 februari mogen de scholen weer open. Wij zijn blij om straks weer de klassen
te mogen zien en kijken met trots terug op hoe we de afgelopen weken hebben gewerkt vanuit
huis. Voor veel gezinnen een heftige periode met wellicht onzekerheden in de werksfeer. Het
hele Antoniusteam wil u bedanken voor uw hulp aan de kinderen. Zoals het in de krant stond;
we doen het samen. We zullen met de leerkrachten de afgelopen periode evalueren. Mocht
u tips of opmerkingen hebben, dan kunt u deze mailen naar ondergetekende.
We doen maandag een eerste stap weer naar normaal, maar het is goed te zeggen dat de
situatie op school nog niet normaal is. De groepen blijven zoveel als mogelijk apart werken,
kinderen met klachten blijven thuis, bij een positieve coronatest moet de klas in quarantaine
en meer maatregelen die nog niet voelen als ‘normaal weer naar school gaan’.
Als school doen wij ons uiterste best om de omgeving zo veilig mogelijk te houden voor
leerlingen en leerkrachten. Wij hebben uw hulp en medewerking nodig om zo goed mogelijk
te voldoen aan de gestelde richtlijnen.
In deze mail informatie over de heropening van onze school.
Rooster
Vanaf 8 februari zullen wij weer teruggaan naar de schooltijden zoals voor de kerstvakantie.
Groep 1 tot en met 6 eet verplicht op school tussen de middag. Hierover meer in het kopje
‘pauze’. De noodopvang vervalt en iedereen is welkom in zijn/haar eigen groep. We
beschouwen de eigen groep als het cohort en maken geen subgroepen binnen een groep. De
komende tijd zijn er geen groepsoverstijgende activiteiten in het gebouw zoals tutorlezen,
Spaans, wiskunde of creacircuits. De roosters zullen zich veranderen naar normale roosters.
Daarvoor is het van belang dat alle schoolspullen (taalboeken, schriften, wisbordjes) weer op
school zijn.
Start en einde van de dag
Om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan blijft het gebouw alleen toegankelijk voor
leerlingen en personeel van de Antoniusschool. De leerkrachten van de groepen 1, 2 en 3
staan bij de deur van de eigen klas om de kinderen te ontvangen. 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 8:30 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 de 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 15:00 uur
komt, is dit ook goed. Zo verspreiden we het aantal ouders bij het halen en brengen en
voorkomen we drukte op het schoolplein. Aan ouders op het schoolplein vragen wij ook om
de 1,5 meter afstand te respecteren en gelijk naar huis te gaan wanneer u ‘compleet’ bent.
Nog een speelafspraak maken of uw kind laten spelen zorgt voor extra mensen op het
schoolplein en zo wordt het moeilijker om onderling de afstand te bewaren.
Pauze
In de ochtend is een korte pauze waarbij de kinderen buiten mogen spelen. We blijven in drie
shifts gescheiden pauze houden. Dit betekent minder kinderen op het plein en alleen contact
met de jaarlaag.
Groep 1 tot en met 6
Tussen de middag blijven alle kinderen van groep 1 t/m 6 op school lunchen, zij eten in de
groep met hun eigen leerkracht. Ook hebben zij een gescheiden pauzemoment buiten onder
begeleiding van de medewerkers van onze TSO partner Snoopy. Dit overblijven is kosteloos
voor u als ouder.
Groep 7 en 8
De kinderen van groep 7 en 8 willen we vragen om zoveel mogelijk thuis te lunchen, zij zullen
pauze hebben van 12.30 uur tot 13.30 uur. Wanneer het niet mogelijk is om thuis te lunchen
geeft u dit aan bij de TSO van Snoopy zoals normaal.
We schuiven de pauze van groep 7 en 8 op om te garanderen dat de kinderen met genoeg
ruimte buiten kunnen spelen. Na twee weken evalueren we dit.
Gebouw en hygiëne
Zoals gezegd heeft u als ouder zonder afspraak 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 order. Verder blijft er
extra aandacht voor hygiëne, ventilatie en schoonmaak. Er wordt om 12 uur extra
schoongemaakt en kinderen wassen vaker hun handen.
Mondkapjes
Wij vragen ouders bij het ophalen en brengen een mondkapje op te doen. In de media is ook
gesproken over het dragen van mondkapjes voor de groepen 7 en 8 in de gangen. Aangezien
onze groepen 7 en 8 via buiten in de klas komen en de komende tijd in de klassen blijven en
niet kruisen met andere klassen hoeven zij geen mondkapje op als zij de school binnenkomen
via de eigen ingang. De leerlingen zullen zoveel mogelijk in de eigen groep blijven. Wanneer
zij zich bewegen door de binnengangen moeten zij wel een mondkapje dragen. De
leerkrachten en externen zullen mondkapjes dragen wanneer zij zich verplaatsen in de
gangen. Ook zijn er leerkrachten die een ‘face shield’ dragen wanneer zij dichtbij uitleg geven
aan uw kind.

Bewegingsonderwijs
De lessen gym zullen doorgaan, er is namelijk een uitzondering gemaakt voor schoolgym. Bij
de gymlessen kruisen de groepen elkaar niet. Er mag nog niet worden gedoucht. Het nieuwe
gymrooster is te bekijken op de website. Er is nog geen schoolzwemmen voor groep 3 en 4.
Inleveren laptops
Er zijn heel wat laptops uitgeleend aan gezinnen. Lever maandag de laptop in bij de eigen klas.
Graag een briefje met de naam en de klas van de leerling in de laptop doen, zo houden wij bij
wie de laptop al heeft ingeleverd.
Toetsen en rapport
We vinden het belangrijk om de kinderen weer goed te kunnen zien na deze periode. Deze
week overlegt het team over de invulling van de rapporten en de Cito Midden toetsen. Zodra
dit bekend is, wordt dit naar u gecommuniceerd.
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.
Leerkrachten
Als een leerkracht ziek is, zullen we deze proberen te vervangen. Hierbij houden wij ons aan
alle voorschriften van GGD en RIVM. In de voorschriften staat dat kinderen geen afstand
hoeven te houden ten opzichte van volwassenen. Er is een aantal leerkrachten die het fijn
vindt om wel wat meer afstand te houden van de kinderen. Dit zal dan besproken worden in
de klassen. Wij respecteren de voorzichtigheid van onze collega’s.
Zieke kinderen blijven thuis
Uw kind blijft thuis als hij/zij zelf naast verkoudheidsklachten ook koorts heeft en/of benauwd
is en/of hoest. U kunt de beslisboom raadplegen.
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. U kunt uw kind laten
testen via de teststraten van de GGD. Zie hiervoor de website www.coronatest.nl
Mocht u uw kind preventief thuishouden, dan wordt u verzocht om (opnieuw) contact op te
nemen met de directeur via eric@rkantonius.nl.
Klas in quarantaine
Bij een positief geteste leerling zal de klas vijf dagen in quarantaine moeten. Op de vijfde dag
wordt aangeraden om dan te testen. Het testen is niet verplicht en wordt niet door de school
gedaan. De leerlingen en leerkracht die negatief testen, zijn weer welkom op school. De
leerlingen die niet zijn getest blijven vijf dagen extra in quarantaine. De betreffende klassen
zullen via de e-mail op de hoogte worden gesteld van de besmetting. Aan de klas die in
quarantaine zit, wordt afstandsonderwijs aangeboden. Er is geen noodopvang.
Verjaardagen van kinderen
Alle 100 kinderen die jarig zijn geweest tijdens de schoolsluiting feliciteren wij van harte! Wij
verzoeken u contact op te nemen met de leerkracht over het vieren van de verjaardag van uw

kind. Een eventuele traktatie is een verpakte, niet zelfgemaakte traktatie en alleen voor de
eigen klas. De kinderen mogen helaas nog niet de klassen rond.
Carnaval
Samen met het team hebben we besloten om dit jaar geen carnaval te vieren op school. We
geven deze dag gewoon les en het geplande continurooster vervalt. Wij hopen aan het eind
van het schooljaar, met het 111-jarig bestaan van onze school, weer leuke dingen te kunnen
doen met de kinderen.
Werken in teams
De kinderen werken vanaf groep 4 met Microsoft Teams. Wanneer een klas door quarantaine
thuis komt te zitten zullen zij vanaf groep 4 les krijgen via Teams. We hebben gemerkt dat de
kinderen hebben ontdekt dat er onderling gechat kan worden via dit programma. Aangezien
wij geen zicht hebben op de inhoud van de chat en wij ons wel verantwoordelijk voelen is de
chatfunctie uitgeschakeld. De leerkracht kan met de leerling(en) praten via privé kanalen in
de Teams omgeving.

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.
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