Nagele, 5 februari ’21
Beste ouders,
Vandaag ontvangt u weer als vertrouwd de nieuwsbrief op vrijdag. Vanaf vandaag ontvangt u weer
de nieuwsbrief eens in de twee weken, tenzij er onverwachts redenen zullen zijn om een
tussentijdse nieuwsbrief uit te doen gaan.
In deze nieuwsbrief zal voor een groot gedeelte ingaan op de maatregelen die getroffen worden om
de heropening van onze school zo veilig mogelijk te laten zijn. Daarnaast ook enkele andere zaken:
• Algemene zaken
• Cito-toetsen, rapport en verwijzing naar het Voortgezet Onderwijs
• Belangrijke datums
____________________________________________________________
HEROPENING SCHOLEN
“Het basisonderwijs en speciaal (basis)onderwijs gaat weer open voor alle leerlingen vanaf
maandag 8 februari. Deze heropening gaat vergezeld door aanvullende
maatregelen”.(ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)
De heropening van onze school willen we voor zowel uw kind(eren), maar ook voor het team zo
veilig en verantwoord mogelijk doen. We doen dit weer graag samen met u.
Hoe we als school omgaan met de nieuwe maatregelen, vertellen we u hieronder.
Wat was en blijft gelijk
• Blijf thuis bij coronagerelateerde klachten
Is uw zoon of dochter verkouden en zijn er geen andere klachten die wijzen op corona, dan
mogen zij gewoon naar school. In geval van twijfel wil ik u wijzen naar de Beslisboom die ik hier
bijvoeg.
• Hygiëne blijft belangrijk! We wassen onze handen vaak en niesen in onze elleboog.
• 1,5 meter afstand. Onze leerkrachten houden 1,5 meter afstand van elkaar. Leerlingen en
leerkrachten hoeven geen afstand te houden en ook leerlingen hoeven geen afstand te houden.
Nieuwe maatregelen
Besmettingen op school
Is één van onze leerlingen besmet, dan gaat de hele groep (inclusief leerkracht) in quarantaine. Na
vijf dagen kan er getest worden. Dat is een keuze die u zelf maakt. Is de uitslag negatief (geen
corona), dan kunnen die leerlingen weer naar school. Wilt u dan de uitslag van de test naar de
leerkracht opsturen? Een andere optie is om 10 dagen in quarantaine te gaan en daarna zonder
klachten naar school te komen. Dan is een test niet nodig. In een periode van quarantaine stappen
we als school voor die groep weer over op afstandsonderwijs. Natuurlijk als het kan en zodra we dit
weer kunnen organiseren.

Beperken contact en reisbewegingen
Om de kans op besmetting zo klein mogelijk te houden, beperken we in en rond school zoveel
mogelijk onderling contact en reisbewegingen. Dit doen we als school door:
- Alle groepen van elkaar gescheiden te houden, in school en bij de pauze en buiten spelen. Dit
betekent dan ook dat vormen van groepsdoorbrekend werken voorlopig niet door gaan. Dit geldt ook
helaas voor alle de crea-middag op de vrijdag voor de groepen 5 t/m 8.
- We stappen over op een continu rooster. Alle kinderen blijven tussen de middag over en eten in
hun eigen groep met de leerkrachten. Op deze manier is er tussen de middag geen
vervoersbeweging. De schooltijden zijn dan als volgt:
groep
1
2-4
5-8

maandag
8.45 – 14.30
8.45 – 14.30
8.45 – 14.30

Dinsdag
8.45 – 14.30
8.45 – 14.30
8.45 – 14.30

Woensdag
8.45 – 12.30
8.45 – 12.30
8.45 – 12.30

Donderdag
8.45 – 12.00
8.45 – 14.30
8.45 – 14.30

Vrijdag
8.45 – 12.00
8.45 – 12.00
8.45 – 14.30

- Om de groepen gescheiden te houden vragen wij of u er voor te zorgen dat kinderen niet voor 8.35
uur op zijn. Zij mogen dan direct naar binnen. De leerlingen groep 1-2 gaan door de kleuterdeur, de
kinderen van groep 3 t/m 5 gaan door de hoofdingang. De kinderen van groep 6 t/m 8 mogen door
de raam-deur in hun eigen klas naar binnen. Voor alle kinderen geldt: blijf niet buiten spelen, maar
kom direct naar binnen.
- Enkele groepen hebben vanaf de start van het jaar samen gegymd. Dit geldt voor groep 3-4 en
groep 6-7. Doordat de groepen gescheiden moeten worden kan dat niet meer en hebben we het
gymrooster veranderd. Dit rooster is, net als het continu rooster, tijdelijk.
Maandag
Dinsdag
Donderdag

12.30 - 13.30
13.30 – 14.30
12.30 – 13.30
13.30 – 14.30
12.30 – 13.30
13.30 – 14.30

Groep 6
Groep 3
Groep 5
Groep 7
Groep 4
Groep 8

Testen van kinderen
Zoals ons bestuur al in hun brief heeft aangegeven: Er leven bij ouders vragen over het testen en
vaccineren van kinderen. Hier kunnen we helder over zijn: het is jullie verantwoordelijkheid als ouder
en verzorgers om te beslissen over het testen en vaccineren van jullie kind(eren).
Dragen van mondkapjes
Landelijk ligt er een dringend beroep gedaan om leerlingen van de groepen 7 en 8 mondkapjes te
laten dragen. Wij ondersteunen dit verzoek. In de klassen hoeven de kinderen het mondkapje niet te
dragen. In de gangen stellen wij het wel op prijs, aangezien wij geen brede gangen hebben. Wij
geven dit niet als een verplichting aan.
De leerkrachten van alle groepen zullen tijdens het les geven geen mondkapje dragen, maar in de
gangen wel.

Zieke leerkrachten
In het geval van ziekte van een leerkracht (geen corona) zullen wij natuurlijk onze uiterste best doen
om voor vervanging zorg te dragen. Voor de vervanging zal in de eerste instantie binnen de
invalpool van Aves gekeken worden. De optie om de klas in groepjes te verdelen en onder te
brengen in de andere groepen is in deze situatie niet mogelijk, aangezien we de groepen
gescheiden moeten houden. Het kan dus gebeuren dat u bericht krijgen dat een groep niet naar
school kan komen, omdat er geen leerkracht beschikbaar is. Er is dan geen noodopvang.
Moeten de kinderen weer naar school, of mogen de kinderen weer naar school?
Er komen bij ons en bij de leerplicht vragen van ouders over de start van het PO a.s. maandag. Alle
kinderen worden weer op school verwacht, echter er zijn uitzonderingen. Eén van deze
uitzonderingen is als ouders gezondheidsklachten hebben en vinden dat ze gevaar lopen als hun
kind weer naar school zal gaan.
In overleg met de GGD-arts geldt dan het volgende:
Als ouders twijfelen hun kind(eren) naar school te sturen i.v.m. een kwetsbare gezondheid, dan
kunnen ze aan de school een verklaring van de huisarts/specialist overleggen waarin moet worden
aangegeven dat het verstandig is dat het kind niet naar school gaat om onderwijs te volgen. School
zal dan een afstandsonderwijs moeten inrichten. De GGD arts heeft als bemiddelaar hierin geen rol,
want het betreft immers de gezondheid van de ouder en niet die van het kind. De GGD arts heeft
ook geen inzage in de ouder gegevens. Als de huisarts aangeeft dat het kind gewoon naar school
kan gaan dan moeten ouders hier gehoor aan geven.
Wat vragen we van u
• Brengt u uw kind naar school, doe dat dan alleen en draag in het bijzijn van andere
ouders en verzorgers een mondkapje. Leerlingen uit de oudste groepen komen
zoveel mogelijk alleen naar school en gaan ook zoveel mogelijk alleen naar huis. Uw
kind gaat meteen naar binnen, wij vragen u om zelf direct naar huis te gaan.
• Het is niet nodig om het kind naar binnen te brengen. Neem bij de witte lijn afscheid
van uw kind. Als u uw kind met de auto brengt vragen wij u om in de auto afscheid te
nemen.
• Vraag uw kind(eren) om direct naar huis te komen na de lessen. Zo houden we op dit
moment de school zoveel mogelijk een plaats voor alleen onderwijs.
• Hou de communicatie vanuit de school in de gaten in verband met een eventuele
quarantaine-oproep.
• Uw begrip en samenwerking.
Afsluiting
We hopen dat het jullie allemaal duidelijk is. Zo niet, laat het ons weten. We geven graag een
nadere toelichting. Aanstaande maandag verwelkomen we alle kinderen weer met open armen. Als
team doen we er alles aan om dit zo goed mogelijk te laten verlopen. We vragen wel om jullie begrip
als er hier en daar wat hobbels in de opstart zitten. Het allerbelangrijkste is dat de kinderen weer
naar school kunnen/mogen en dat wij weer kunnen doen wat we het allerliefste doen; ervoor zorgen

dat de kind(eren) zich optimaal kunnen ontwikkelen en groeien. Wij kunnen niet wachten. Tot
maandag!
____________________________________________________________
ALGEMEEN
Aanmelden nieuwe leerlingen (Herhaling)
Het schooljaar is pas halverwege. Toch zijn we in ons hoofd al weer bezig met het nieuwe
schooljaar en de klassenverdeling in het nieuwe schooljaar. Hiervoor is het belangrijk te weten
hoeveel kinderen we kunnen verwachten in de kleuterklas. Het leerlingenaantal bepaalt voor een
groot deel of we één kleuterklas gaan vormen of weer twee. Daarom de volgende vraag: als u een
zoon/dochter heeft die in het nieuwe schooljaar 4 jaar wordt, wilt u dan contact opnemen met ons?
Identiteitscommissie
Tijdens het fusieproces heeft een identiteitsgroep bestaande uit ouders en leerkrachten meegedacht
over de vormgeving van de identiteit van onze school en het identiteitsonderwijs. Binnenkort willen
we met de groep nog eens bij elkaar komen, om nogmaals na te denken over dit onderwerp.
In deze werkgroep zat ook Nelly. Zij heeft aangegeven hier dit schooljaar geen tijd meer voor te
hebben. Graag zou ik daarom willen vragen: wie van u wil zitting hebben in de werkgroep? Omdat
er in de werkgroep al ouders zitten vanuit de katholieke en de openbare visie zou het fijn zijn als er
nog iemand bij wil komen vanuit de protestant-christelijke visie. We willen Nelly heel erg bedanken
voor haar inbreng in de werkgroep!
____________________________________________________________
CITO-TOETSEN, RAPPORT EN VERWIJZING VOORTGEZET ONDERWIJS
In de vorige nieuwsbrief schreef ik al over de toetsen. Deze stellen we uit tot na de
voorjaarsvakantie. Zo hebben alle kinderen de tijd om weer te wennen aan de nieuwe situatie.
Rapport en her-start-gesprekken
Het rapport wordt niet meegegeven in februari, maar op 19 maart. Dit omdat de leerkrachten dan
genoeg tijd hebben om de nieuwe beginsituatie van de kinderen te peilen. Toch willen wij u de kans
geven om voor de voorjaarsvakantie een 10-minutengesprek met de leerkracht van uw kind te
hebben. Ook de leerkracht kan de behoefte hebben om op korte termijn met u in gesprek te gaan.
Als dat het geval is zal de leerkracht zelf een afspraak met u maken. Als u graag met de leerkracht
van uw kind een gesprek hebt, wil u dit dan aan de leerkracht aangeven? Dat kan per mail of via
een Parro-bericht.
Verwijzingen naar het Voortgezet Onderwijs
Het schooladvies voor kinderen in groep 8 wordt door de school normaal gesproken voor 1 maart
gedeeld met het Voortgezet Onderwijs. Dit jaar is deze datum landelijk twee weken opgeschoven
naar 15 maart. De ouders van de leerlingen uit groep 8 hebben inmiddels een uitnodiging van de
leerkrachten ontvangen.

____________________________________________________________
BELANGRIJKE DATUMS
Hierbij een lijst met belangrijke datums. Ik voeg de lijst toe, maar nadrukkelijk geldt dat veel nog
onzeker is. We weten niet of alles door kan gaan of in welke vorm.
8 februari
9 11 februari
19 februari
22 – 26 febr.
5 maart
17 maart
17 maart
18 maart
19 maart
2 apr. – 5 apr.
23 april
27 april
3 -14 mei
23-24 mei
2 juli
8 juli
12 juli – 20 aug.
Hartelijke groet,
Paulien

De scholen gaan weer open!
Verwijsgesprekken groep 8
Talentenshow Wordt waarschijnlijk verzet.
Voorjaarsvakantie
Schoolfotograaf
Open dag Avesscholen Maakt u zelf een afspraak als u uw kind op wilt
geven.
10-minuten gesprekken
10-minuten gesprekken
Rapport
Goede Vrijdag en Paasweekend
Koningsspelen
Koningsdag. De kinderen zijn vrij.
Meivakantie
Pinksterweekend
Rapport mee
Slotavond
Zomervakantie

