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Start nieuw schooljaar
Aankomende maandag gaan de scholen in regio Noord weer beginnen.
Deze week zijn we met de meeste collega’s weer gestart op De Kring om de laatste zaken voor te
bereiden voor het nieuwe schooljaar. In de zomervakantie zijn ook alle vloeren van de school in de
was gezet en gereinigd en tenslotte zijn ook de ramen weer gewassen.
Het team is ook druk bezig geweest om al het meubilair weer in alle ruimtes te krijgen. De
klaslokalen zijn weer ingericht en er hangen weer nieuwe posters aan de muren. Vlak voor de
zomervakantie hebben we weer een viertal nieuwe digitale borden gekregen. De schoolborden met
beamers verdwijnen dus ook al weer uit de scholen. Ook hebben we nog weer een twintigtal nieuwe
Chromebooks aangeschaft. Hierdoor wordt het steeds makkelijker om met hele groepen tegelijk met
bepaalde vakken bezig te zijn met deze digitale middelen.
Op de dependance hebben we door in interne verhuizing van de Watergeus een ander lokaal
gekregen. Hierdoor zitten de groepen dichter bij elkaar en kunnen ze met o.a. de met het
wereldoriëntatie lessen makkelijker bij elkaar in de groepen komen.
Morgen, donderdag, hebben we met het team “de opstart van het jaar” vergadering en krijgt het
team een training rond de nieuwe rekenmethode die net is aangeschaft. Uitgezonderd de kleuters
en groep 8 gaan alle groepen met de nieuwe methode Alles Telt Q aan de slag. Met deze nieuwe
methode kunnen de kinderen zowel digitaal als op papier met rekenen aan de slag.
We willen komend schooljaar met een actieteam een keus gaan maken voor een nieuwe methode
rond sociaal-emotionele ontwikkeling (hoe gaan we met elkaar om, waarden, normen, pesten,
plagen etc. De huidige Kanjertraining bevalt ons minder goed, waardoor we tot een andere keus
willen gaan komen. Deze keus hadden we al willen nemen, maar het Coronavirus heeft ook deze
actie noodgedwongen doen stilleggen.
Kortom we zijn er na deze opstartweek met het hele team, inclusief de nieuwe collega’s, klaar voor
om het schooljaar 2020 – 2021 goed te laten starten.
Echter het Coronavirus is nog niet weg, (een vaccin is nog niet gevonden) en het aantal
besmettingen neemt weer toe. We hebben als basisscholen dan ook weer een protocol ontvangen
rondom het openen van de scholen na de zomervakantie. In dit protocol is sprake van enkele
verruimingen, waarbij de voorschriften van het RIVM leidend blijven.
 Schouw 12-03, 8232 ZA Lelystad
 0320-228060
`

 www.dekring.net
 dir.kring@skofv.nl

Wat betekent dit voor onze school en dus voor de kinderen, het personeel en de ouders:
•

Alle leerlingen gaan weer volledig naar school. Dit betekent dat kinderen niet meer thuis
gehouden mogen worden en de leerplichtambtenaar weer gaat controleren. Leerlingen van
wie gezinsleden tot een risicogroep behoren kunnen worden vrijgesteld van fysiek onderwijs
(beslissing ouders/verzorgers) in overleg met de behandelend arts en school.

•

Tussen leerlingen onderling hoeft geen anderhalve meter afstand bewaard te worden.
Tussen alle volwassenen moet wel anderhalve meter afstand bewaard worden..

•

We gaan met de school weer terug naar het oude rooster. We hebben een pauze van 12.00
tot 13.15 uur. De schooltijden zijn van 8.30 tot 15.15 uur en op de woensdag tot 12.30 uur
(uitgezonderd op deze dag de groepen 1 en 2). U kunt weer gebruik maken van de overblijf.
Deze wordt georganiseerd door de organisatie Brood en Spelen. Mocht u dit nog niet
geregeld hebben maandag, dan is het geen probleem en wordt uw kind gewoon opgevangen
in de eerste week.

•

De school zorgt ervoor dat de leerlingen vaak hun handen wassen.

•

Na school gaat iedereen direct naar huis, de BSO of andere opvang.

•

Ouders zijn vanaf 17 juli welkom op het schoolplein. Wij vangen de kinderen buiten op. De
leerkrachten staan allemaal buiten op het schoolplein bij het vak van hun groep. In dit vak
verzamelen de kinderen zich. U kunt als ouder dus even meelopen naar het vak waar uw kind
zich moet verzamelen, hier afscheid nemen en zo nodig de leerkracht even aanspreken.
Daarna verzoeken wij u dringend om het plein weer te verlaten, want deze wordt door deze
nieuwe regel wel veel voller en voor volwassenen geldt wel de anderhalve meter regel.

•

Een plattegrond van de vakken op de hoofdlocatie volgt donderdagmiddag, nadat de vakken
geplaatst zijn op het plein. Voor de dependance geldt dat de groepen 7 door de ingang die
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dicht bij deze lokalen zit naar binnen gaan. De groepen 8 gaan door de noodingang
(achterkant) naar binnen. De leerkrachten staan bij deze ingangen.
•

We mogen in de school weer oudergesprekken organiseren mits de anderhalve meter
afstand toegepast kan worden. Hierdoor kunnen we voorlopig nog niet veel ouders tegelijk
toelaten in het schoolgebouw. Wij verzoeken ouders dan ook om bij een afspraak op school
te wachten bij de ingang. Hier zal ook een bel komen te hangen. Vanaf de tweede
schoolweek starten de 3-gesprekken in de middagen met de ouders, de kinderen en de
leerkrachten. Deze zijn niet voor de 4 jarigen. In SchouderCom ontvangt u woensdagmiddag
19 september de uitnodiging voor inschrijving van deze gesprekken.

•

Voor leerlingen van de groepen 1 en 2 geldt dat zij bij een neusverkoudheid gewoon naar
school mogen. Behalve als zij ook koorts erbij hebben of een volwassene in het gezin de
COVID-19 infectie heeft.

•

Voor leerlingen vanaf groep 3 geldt dat zij thuis blijven bij verkoudheidsklachten of andere
klachten die passen bij COVID-19, of een volwassene in het gezin de COVID-19 infectie heeft.

•

Meer informatie hierover vindt u ook op de website van het RIVM

•

Indien personeelsleden klachten krijgen, dienen zij naar huis te vertrekken en een test te
ondergaan. Zo lang er geen uitslag van de test is dienen zij thuis te blijven. Bij geen
vervanging kan het gebeuren dat we een groep thuis moeten laten blijven.

•

Vanwege de huidige warmte is de ventilatie in onze huidige gebouwen niet op orde. Dit
betekent dat we mogelijk bij dit hele warme weer onderwijs anders moeten gaan
organiseren, bijvoorbeeld door meer lessen buiten te geven, of meer pauzemomenten te
geven voor bepaalde groepen.

Met vriendelijke groet,
Namens het team van De Kring
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