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Wij gaan weer open (met maatregelen)!
Beste ouders/verzorgers,
In de persconferentie van afgelopen dinsdag
werd bevestigd dat de scholen hun deuren
weer mogen openen voor hun leerlingen op 8
februari. We kijken er dan ook naar uit om de
leerlingen weer te mogen ontvangen.
In deze berichtgeving informeren we u over
de uitwerking van de maatregelen die het
ministerie van OC&W reeds aan het onderwijs heeft geadviseerd. In de praktijk zal blijken of deze maatregelen nog aanpassing behoeven, uiteraard houden wij u daarvan op
de hoogte.
In de eerste plaats is het belangrijk dat we
ons realiseren, dat de scholen open gaan
onder nieuwe voorwaarden. Er is dus in principe sprake van een nieuwe situatie, we gaan

dus niet terug naar de situatie van voor de
tweede schoolsluiting.
Samen met u als ouders hebben we de verantwoordelijkheid om adequaat te handelen, als
de situatie erom vraagt. We zullen alert moeten zijn op besmettingsrisico’s en bij ziekte
meteen moeten handelen.
Dit heeft als gevolg dat er een kans is dat klassen en/of individuele kinderen met regelmaat
korte tijd, toch niet fysiek naar school kunnen.
Wij zijn er klaar voor, maar we zullen dit samen moeten doen, door het tonen van wederzijds begrip en een buitengewone flexibiliteit
die de komende periode gevraagd zal worden.
Vriendelijke groet,
Team Basisschool de Vlinderboom

Algemene wettelijke coronaregels
Als uw kind klachten heeft, laat uw kind dan
thuis en doe eventueel een test. Alleen door
uiterst voorzichtig te zijn, kunnen we elkaar
beschermen. Twijfelt u over de klachten van
uw zoon/dochter? Bekijk dan de beslisboom
die wij als school ook hanteren op:

naar school kan of dat het risico toch te
groot is. Dit is een bijzonder lastig en delicaat punt, waarbij er met wederzijds respect
zal moeten worden bekeken wat wijsheid is.
Het gaat tenslotte om de veiligheid van ons
allen.

http://www.boink.info/beslisboom

Leerlingen in de groepen 7 en 8 van de
school mogen op eigen initiatief een mondneusmasker dragen in de gangen van de
school. Dit geldt eveneens voor het overblijven.

We maken een uitzondering voor het
‘snottebellenbeleid’, want dat wordt op dit
moment nog herzien door de deskundigen.
Als scholen van Stichting Initia vinden wij het
op dit moment slechts verantwoord om kinderen toe te laten die volledig klachtenvrij zijn.
Dit betekent dus ook geen neusverkoudheid.
Uiteraard staat het vrij om een test te laten
doen voor uw kind, bij klachten. Op basis van
een negatieve test kunt u in overleg met
school bekijken of uw kind dan alsnog fysiek

Voor alle volwassenen geldt dat er 1,5 meter
afstand wordt gehouden en is een mondkapje dragen rondom school zeer dringend aan
te raden.
Ook nu blijft van kracht dat het schoolplein
en schoolgebouw niet toegankelijk is voor
ouders.

1

Update
Herstart scholen februari 2021

Halen en brengen
Om de drukte op en rondom het schoolplein
zo goed als mogelijk te spreiden houden we
vast aan het vertrouwde haal- en brengprotocol. Daarnaast adviseren wij ouders met
kinderen in de bovenbouw om uw zoon/
dochter alleen naar school te laten komen,
mits de situatie zich daarvoor leent natuurlijk.
Daarnaast is het dringende advies vanuit het
ministerie om als ouders een mondkapje te
dragen rondom school en 1,5 meter afstand
van elkaar te bewaren.

De kinderen zullen zoals zij gewend zijn gespreid naar binnen gaan via hun eigen ingang.
Ook houden we vast aan de inloop van 10
minuten tussen 8.20 en 8.30 uur. En in de
middag tussen 13.20 en 13.30 uur. Het is van
belang dat u als ouder erop toeziet dat uw
kind in de bovenbouw, niet te vroeg naar
school vertrekt, dit om samenscholing voor
school te voorkomen.

Klasbubbel
Wij proberen kinderen zoveel als mogelijk in
een ‘klasbubbel’ te houden. Dit betekent dat
kinderen in hun eigen klas werken en spelen
en dat zij alleen met hun eigen klas op een
deel van het schoolplein buiten spelen.
Hierdoor dragen we bij aan het bron- en
contactonderzoek van de GGD.
Mocht er wel een leerling besmet raken,
dan houden we het virus op deze wijze binnen de ‘klasbubbel’.
Voor een verdere verdeling van subgroepen
binnen klassen kiezen wij niet. We vinden

dat een kind binnen de klas zich veilig en vrij
moet kunnen bewegen, zowel uit pedagogisch, als praktisch oogpunt.
Binnen de kleuterklassen kan het voorkomen,
dat kinderen uit meerdere groepen met elkaar in contact komen, doordat zij in meerdere lokalen en ook op de gang in de hoeken
spelen. We registreren welke kinderen waar
zijn geweest en handelen op basis daarvan.
Stagiaires blijven, net als de leerkracht eveneens binnen de ‘klasbubbel’.

Overblijven door ‘Kinderstralen’
Het overblijven zal door Kinderstralen worden georganiseerd, waarbij we de onderbouw en de bovenbouw zullen scheiden,
zoals dat gebruikelijk is.
Er zullen nauwe hygiëne- en gedragsafspraken met de overblijfmedewerkers worden
gemaakt om hun eigen veiligheid, die van de
kinderen en van het team te waarborgen.

We vragen u om zo min mogelijk gebruik te
maken van het overblijven, omdat we hier
zullen moeten afwijken van de ‘klasbubbel’
om het overblijven organisatorisch mogelijk
te kunnen maken. Het dragen van mond-,
neusmaskers wordt voor leerlingen in de
groepen 7-8 en overblijfmedewerkers dringend geadviseerd.
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Verkoudheidsklachten leerkracht
Wanneer de leerkracht zich ziek moet melden vanwege verkoudheidsklachten, blijft de hele
groep uit voorzorg thuis tot de testuitslag van de leerkracht bekend is. Door de voorrang die
leerkrachten hebben in de teststraat en wellicht de ‘sneltesten’ in de toekomst, verwachten
we dat het maximaal 1 lesdag duurt voor de uitslag binnen is. Bij een negatieve testuitslag is
de groep de volgende dag weer welkom op school. Wanneer de testuitslag positief is, zal één
van onderstaande scenario’s ingaan.

Gevolgen bij klachten of positieve test
Positief geteste leerling of leerkracht
De hele groep gaat in quarantaine wanneer een leerling of leerkracht positief getest is.
De volgende scenario’s zijn mogelijk:
De leerkracht is positief getest → de hele groep gaat 5 dagen in quarantaine.
Dag 1: Geen onderwijsaanbod, de leerkracht bereidt het onderwijs-op-afstand-lespakket
voor.
Dag 2-5: Leerlingen werken met het onderwijs-op-afstand-lespakket.
Dag 6: Alle kinderen die negatief getest zijn en geen klachten hebben, zijn weer welkom
op school, indien er vervanging is gevonden voor de leerkracht.
Dag 11: Alle kinderen zijn weer welkom, indien zij geen klachten hebben en er vervanging is gevonden voor de leerkracht.
Een leerling is positief getest → de hele groep gaat 5 dagen in quarantaine.
Dag 1: Geen onderwijsaanbod, de leerkracht bereidt het onderwijs-op-afstand-lespakket
voor.
Dag 2-5: Leerlingen werken met het onderwijs-op-afstand-lespakket.
Dag 6: Alle kinderen die negatief getest zijn en geen klachten hebben, zijn weer welkom
op school.
Dag 11: Alle kinderen zijn weer welkom, indien zij geen klachten hebben.
In beide scenario’s geldt dat er geen noodopvang wordt geregeld door de school.

Communicatie via PARRO
Als we in bovengenoemde scenario’s terechtkomen zullen we u acuut berichten via
PARRO.

Zorg er dus voor dat uw pushmeldingen aanstaan, zodat we u goed kunnen bereiken, als
uw kind niet fysiek naar school kan.
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Hygiënemaatregelen
De aangescherpte hygiënemaatregelen blijven van kracht. Dit betekent naast het extra en veelvuldig reinigen van de leeromgeving door onze schoonmaakmedewerkers, ook dat we kinderen
vragen om meermaals per dag hun handen te wassen. Wij vragen u om thuis alvast de hygiëne
met uw kind te bespreken.

Breng je spullen & chromebook mee terug!
Denkt u eraan om de geleende chromebooks maandag weer mee terug naar school
te nemen?
De chromebooks worden ingeleverd bij de
leerkracht van uw kind en vervolgens door
de conciërge verzameld en gereinigd, daar-

na gaan ze weer de oplaadkast in en kunnen
de kinderen er weer op school mee werken.
Bedankt!
Denk ook aan je boeken en schriften en andere leermiddelen. Die mogen terug in je laadje.

Wie jarig is, trakteert...
Het traktatiebeleid blijft gelijk. Kinderen
mogen natuurlijk hun verjaardag op school
vieren waarbij zij in het zonnetje worden
gezet. Zij mogen daarbij een voorverpakte
traktatie uitdelen.

Maak een afspraak met de leerkracht om
alsnog de verjaardag te kunnen vieren, als uw
kind tijdens het thuisonderwijs jarig was.
In elk geval van harte gefeliciteerd!

Gymlessen vervallen
In de week voor de carnavalsvakantie zullen
we de gymlessen laten vervallen, vanwege
de koude weersvoorspellingen is buiten
gymmen ook niet haalbaar.

Voor de periode na de carnavalsvakantie zijn
we in afwachting van protocollen vanuit de
deskundigen en richtlijnen voor de sportlocaties vanuit Gemeente Dongen.
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Leerlingenzorg & leesondersteuning
De week voor de carnavalsvakantie zal de
leerlingzorg nog niet worden opgestart. Dit
geldt voor de interne en externe zorg. Ook
de leerlabs en taalsetting gaan nog niet starten. Dit alles is onderhevig aan het huidige
beleid van de ‘klasbubbel’.
We zullen na de carnavalsvakantie met de
wetenschap die er dan is, ons hier opnieuw
over buigen.
Voor een enkele leerling kan de individuele
leesbegeleiding op school wel doorgaan,
doordat juf Ingrid exclusief voor onze school
beschikbaar is.

Mocht het zo zijn dat hierdoor dyslexieaanvragen in het traject frustreren, zullen we in
samenspraak met u en de beoordelende instantie zoeken naar een passende oplossing.
Ons expertiseteam blijft op afstand werken,
uitgezonderd onze medewerkers die tesetn
uitvoeren bij leerlingen. Die pikken hun werkzaamheden weer op en bezoek slechts één
school per dag.
Tenslotte betreft het BOUW! lezen mag er
geen begeleiding plaatsvinden door leerlingen
uit een hogere groep. We proberen dit deels
op te vangen met onderwijs- en leerkrachtassistenten, echter kan het ook hier voorkomen
dat er korte tijd zaken stil komen te liggen.

Carnavalsvakantie & verkleed naar school
Voor de goede orde, op de vrijdag voor de
carnavalsvakantie is voor alle leerlingen
alleen vrijdagochtend les. De middag is voor
alle leerlingen vrij.

Echter zal er geen sprake zijn van een carnavalsviering, zoals u zult begrijpen, maar een
leuke activiteit in de klas, zodat we in de
‘klasbubbel’ blijven.

In de ochtend mogen zij dan verkleed naar
school komen.

De AC verzorgt voor de kinderen wel een
lekkere verrassing voor tussendoor!

Wij kijken ernaar uit om de kinderen maandag in goede gezondheid weer te zien!
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