Beste ouders/ verzorgers,
Afgelopen periode is voor ons allemaal een moeilijke periode geweest. Wij willen hierbij graag onze
waardering uitspreken voor een ieders inzet. Samen hebben we thuisonderwijs mogelijk gemaakt.
Wij zijn heel blij dat we alle kinderen maandag 8 februari weer mogen verwelkomen in onze school.
Hieronder kunt u lezen hoe we er samen voor kunnen zorgen dat we de veiligheid en hygiëne van
eenieder zo goed mogelijk kunnen waarborgen. Wij vertrouwen hierbij op uw medewerking en uw
begrip voor de keuzes die wij hierin maken.
Samen gaan we er, binnen deze bijzondere omstandigheden, het beste van maken.
Team Dynamis

Tijdelijk schoolwerkplan Dynamis februari 2021
(Zolang Covid-19 maatregelen van kracht zijn)
Wij verwachten maandag 8 februari alle kinderen weer op school. Dit is niet vrijblijvend. Indien uw
kind tot een risicogroep behoort of er zijn andere zorgen/ redenen, dan neemt u contact op met de
schoolleiding.

Belangrijk:
Uw kind kan weer op een goede manier naar school, als wij samen het volgende doen (advies vanuit
de Rijksoverheid).

Veiligheid en gezondheid
•

•

•

•

•

Voor leerlingen van de basisschool geldt dat zij bij een neusverkoudheid gewoon naar school
mogen. Ook in het geval van chronische verkoudheidsklachten, astma of hooikoorts kan een
leerling naar school. Wat wij van u vragen, is om bij iedere twijfel aan de gezondheid van uw
kind deze niet naar school te laten gaan. Ga hier niet te licht mee om, de gevolgen en impact
voor de groep kunnen groot zijn.
Wanneer er in de klas van uw kind een leerling of leerkracht positief wordt getest, zal de klas
gedurende vijf dagen in thuisquarantaine moeten verblijven. Tijdens deze quarantaineperiode
zal, afhankelijk van de situatie, zo snel mogelijk overgeschakeld worden op thuisonderwijs.
Op de vijfde dag van de quarantaine kan iedereen worden getest en bij een negatieve uitslag kan
de leerling/ leerkracht weer naar school. Wanneer kinderen niet worden getest, blijven zij tien
dagen in thuisquarantaine.
Denk alvast goed na over opvangmogelijkheden voor uw kind als deze niet naar school mag.
Kinderen blijven thuis als zij naast verkoudheidsklachten ook koorts en/ of benauwd zijn. Blijf
thuis bij klachten passend bij het coronavirus. Al het onderwijspersoneel, en andere aanwezigen
in of bij de school moeten volledig klachtenvrij zijn en anders thuisblijven. Zij blijven ook thuis als
een huisgenoot naast milde corona klachten ook koorts (vanaf 38 graden Celsius) of last van
benauwdheid heeft.
U meldt uw kind bij ziekte (uiterlijk 8.15 uur) af via Kwieb (reden absentie vermelden) of
telefonisch (0229-230291).
Het kan voor ons belangrijk zijn, tijdens deze Coronacrisis, om de reden van de ziekmelding te
weten. Indien de klachten Covid 19 gerelateerd zijn, dan vernemen wij dit te allen tijde van u.
Indien nodig kunnen wij passende maatregelen nemen. Graag telefonisch contact opnemen
met de schoolleiding.
Indien een kind tijdens schooltijd ziekteverschijnselen vertoont, dan vragen we u als ouder uw
kind direct van school op te komen halen. Als u zelf niet direct in de gelegenheid bent om uw
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kind op te halen, dan verzoeken wij u om uw kind door een familielid/ kennis op te laten
halen. Wij willen geen enkel onnodig risico nemen.
Waar mogelijk houden we afstand tussen onderwijspersoneel en kind. Volwassenen houden
onderling altijd 1,5m afstand.
Wij merken dat er onder ouders zorgen zijn dat er mogelijk op school kinderen getest gaan
worden. Deze zorg kunnen wij wegnemen. Wij willen als school een plek zijn waar kinderen zich
veilig voelen. Wij gaan bij ons op school geen kinderen (laten) testen. Als de wetgeving hierin
wordt aangepast zullen wij mogelijk ons besluit moeten heroverwegen. Wij zullen u uiteraard
hierover tijdig informeren.
Als ons tijdens schooltijd het bericht bereikt dat een leerling/ leerkracht positief is getest, zal u
gevraagd worden om direct uw kind op te komen halen. Dit krijgt u te horen via de Kwieb
noodmelding.

Organisatie
•
•
•
•

•
•
•
•

•

•
•
•
•
•

Halen en brengen Maximaal één volwassene brengt de kinderen naar school en haalt ze
weer op.
Kinderen van groep 1/2 worden buiten opgewacht door de leerkracht.
Kinderen van groep 7 en 8 komen zoveel mogelijk zelfstandig naar school.
Schoolplein en school Ouders/verzorgers van de kinderen in groep 1 t/m 4 mogen i.v.m. de
verkeersveiligheid op het schoolplein wachten. Groep 1/2 is om 13.35 uur uit. Volwassenen
worden verzocht om een neusmondmasker te dragen op het schoolplein. Zodra het gezin
compleet is, gaat u gelijk weer weg.
Volg aanwijzingen van het schoolteam op.
Vervoer Ouders en kinderen komen zoveel mogelijk lopend of fietsend naar school.
Groepjes kinderen zitten in de klas in vaste groepjes en wisselen niet in samenstelling.
(groep 1 t/m 3 uitgezonderd)
Pauzes Deze worden alleen gehouden met de eigen groep. Het schoolplein wordt in tweeën
gedeeld en er spelen twee groepen per keer buiten.
Na schooltijd gaat iedereen direct naar huis of de BSO (voor kinderen waarvan de ouders in
de vitale sector werken).
Kleding Kinderen hebben kleding aan die ze zoveel mogelijk zelf aan en uit kunnen doen.
Incl. schoenen. Zorg i.v.m. ventilatie voor warme kleding. Eventueel een extra warm vest of
trui.
Jassen en tassen De jassen worden aan de kapstok gehangen, de tassen gaan mee naar de
klas.
Groep 8 krijgt les in het bijgebouw.
Verjaardagen zullen wel gevierd worden, trakteren mag, maar alleen voorverpakte
traktaties De klassen rondgaan kan helaas geen doorgang vinden.
Kinderen nemen geen privé spullen mee naar school (knuffels, speelgoed e.d.)
Eten en drinken; de kinderen nemen een broodtrommel en beker mee die zij zoveel mogelijk
zelf open kunnen maken.

Ouders
Voor ouders en kinderen gelden hele duidelijke regels:
•

U zorgt zelf voor een minimale afstand van 1,5 meter ten opzichte van andere personen
(behalve gezinsleden). Dit geldt ook voor uw kind en de kinderen van andere gezinnen. Houd
iedereen van het gezin bij elkaar.
• Blijf niet staan praten met andere ouders om opstoppingen/ versperringen te voorkomen.
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De hekken staan open voor de kinderen vanaf 8.05 uur.
U wordt verzocht om uw kind ‘s ochtends voor het schoolplein af te zetten. Doe dit zo kort
mogelijk en ga daarna gelijk weer naar huis/ werk. Kom niet het schoolplein op.
De kinderen van de groepen 1 t/m 4 gaan via de ingang bij de zandbak de school in en uit.
De kinderen van de groepen 5 t/m 7 maken gebruik van de ingang aan de kant van de
vlaggenmast. Op deze wijze spreiden we zoveel mogelijk het aantal leerlingen bij het naar
binnen en naar buiten gaan en is er zo min mogelijk heen en weer geloop in de grote hal.
Heeft u een vraag aan de leerkracht, dit graag telefonisch/ via de mail blijven doen.
U bent op tijd om uw kind op te halen.
Ouders komen NIET in school, tenzij hiervoor eerst telefonisch contact is geweest.
De BSO heeft een vaste plaats (bij het schuurtje) op het schoolplein.
Kinderen die zelfstandig naar school (kunnen) komen en gaan, komen direct het schoolplein
op en gaan direct het schoolplein af.

NOODopvang
Er is geen noodopvang tijdens quarantaines.
Met ingang van 8 februari bieden wij geen noodopvang meer aan onder schooltijd. Quarantaines als
gevolg van besmetting dient u volledig thuis op te vangen. Ook als u een vitaal beroep uitoefent.
De medewerkers van de SKH, het Herdertje en Berend Botje ontvangen deze informatiemail ook,
zodat zij weten wat de afspraken zijn m.b.t. het brengen/ halen van de kinderen van/naar school.
Als uw kind door een andere opvanginstantie dan de SKH wordt gebracht/opgehaald dan vragen wij
u om deze informatie m.b.t. het halen/ brengen zelf aan de betreffende personen door te geven.

Hygiëne
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bij binnenkomst in het klaslokaal ‘wassen’ de kinderen hun handen met water en zeep of
hygiënische gel.
Na toiletbezoek wassen de kinderen altijd hun handen.
Voor het eten en drinken wassen de kinderen hun handen.
Hoesten en niezen doen de kinderen en leerkrachten in de binnenkant van hun elleboog.
Er wordt gebruik gemaakt van papieren zakdoekjes.
Er worden geen handen geschud.
In iedere klas zijn papieren handdoekjes aanwezig.
De tafels van de kinderen worden aan het einde van elke dag schoongemaakt.
Deuren van klaslokalen blijven zoveel mogelijk open. De handvatten van de deuren worden
iedere dag gereinigd.
Het is vanuit de overheid een dringend advies om de kinderen van groep 7 en 8 mondkapjes
te laten dragen in de gangen.
Er zal meerdere keren per dag worden geventileerd in de klassen.

Afwezigheid Leerkrachten
Voor leerkrachten gelden dezelfde richtlijnen betreffende gezondheidsklachten als voor de kinderen.
Als een leerkracht niet kan/ mag werken dan blijven de kinderen van de betreffende groep die dag
thuis. U wordt hier zo vroeg mogelijk, via Kwieb, over geïnformeerd.
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Zorg
Onze eerste prioriteit is om de kinderen en leerkrachten op een veilige manier op school samen te
laten komen. In de klassen wordt in de eerste plaats ingezet op de sociaal emotionele ontwikkeling
van de kinderen. De reguliere lessen/ instructies worden hervat. Uiteraard streven wij ernaar om
zoveel mogelijk aan te sluiten bij de onderwijsbehoeften en het niveau van de kinderen. Veiligheid
staat hierbij voorop. De leerkracht begeleidt de kinderen, zoveel mogelijk, op 1,5 meter afstand. In
de loop van de tijd zullen wij bekijken welke extra begeleiding (leesklas e.d.) wij weer mogen en
kunnen hervatten. De extra inzet hierbij van ouders en onze gepensioneerde collega’s is helaas
momenteel nog geen optie.
Als u zich zorgen maakt over de ontwikkeling van uw kind dan kunt u (telefonisch of via e-mail)
contact op nemen met de leerkracht. De leerkracht kan indien nodig contact opnemen met de IB-er.

Gymlessen
De gymlessen voorlopig nog in de buitenlucht plaatsvinden. Meester Tom bekijkt per dag (maandag
en dinsdag), afhankelijk van de weersomstandigheden, welke beweegmomenten hij kan aanbieden
aan de kinderen op het schoolplein. De lessen zullen veelal spellessen worden, de insteek is om
lekker met z’n allen in beweging te zijn! De overige gymlessen komen dus tijdelijk te vervallen.

Dit tijdelijke schoolplan is door de MR Dynamis goedgekeurd op vrijdag 05-02-2021
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