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Beste ouders/verzorgers,

 

De afgelopen dagen hebben voor ons als team in het teken

gestaan van het voorbereiden van een (ver)nieuw(d) plan van

aanpak rondom de volledige heropening van het basisonderwijs. In

deze Jenapraat informeer ik u hoe het naar school gaan er vanaf

maandag 8 juni aanstaande uit gaat zien. De medezeggenschaps-

raad (MR) van onze school is bij dit plan van aanpak betrokken. In

een MR-vergadering is er met zowel de MR-ouders als de MR-

teamleden gesproken over dit plan, de afwegingen die moesten

worden gemaakt en de beweegredenen die er voor diverse keuzes

zijn. 

 

Wij beseffen ons dat ook de komende periode in het teken zal

blijven staan van flexibiliteit. De coronacrisis vraagt van u als

ouders/verzorgers, van de kinderen en van ons als team het telkens

meebewegen met veranderingen. Dat is zeker niet altijd een

gemakkelijke opgave. Wij danken u wederom hartelijk voor uw

flexibiliteit en hopen te mogen rekenen op uw begrip in de keuzes

die wij hebben moeten maken in dit plan van aanpak.

 

Mochten er naar aanleiding van de heropening vanaf 8 juni vragen

zijn ontstaan, dan hoor ik dat graag van u. Via e-mail ben ik te

bereiken: a.vos@franciscus-nunspeet.nl en van maandag t/m

donderdag telefonisch via het schooltelefoonnummer: 0341-

252261. 

 

Met vriendelijke groet,

Andy Vos

Directeur
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HOOFDLIJNEN UIT HET PROTOCOL

Kinderen onderling hoeven geen 1,5 meter afstand te

houden.

Tussen medewerker en kind proberen we zoveel als

mogelijk 1,5 meter afstand te bewaren.

Volwassenen onderling houden minimaal 1,5 meter

afstand.

Zo weinig mogelijk ouders in de school.

Beperk verplaatsingsbeweging.

Beperk contactmomenten.

Basisscholen zijn niet meer verantwoordelijk voor het

bieden van noodopvang.

De belangrijkste punten uit het protocol:
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ONDERBOUW

Schooltijden onderbouw
Maandag (8.15 uur inloop) 8.30 - 14.00 uur

Dinsdag (8.15 uur inloop) 8.30 - 14.00 uur

Woensdag lesvrije dag voor de meeste kinderen (voor een

aantal kleuters is er een passend (extra) aanbod op

uitnodiging tussen 8.30 en 12.30 uur)

Donderdag (8.15 uur inloop) 8.30 - 14.00 uur

Vrijdag (8.15 uur inloop) 8.30 - 14.00 uur

 

Ophalen/wegbrengen
Ouders/verzorgers van de onderbouw kunnen vanaf 8 juni

kinderen op het schoolplein brengen. Het hek is open vanaf

8.15 uur. U brengt uw zoon/dochter naar het gekleurde vak

van de stamgroep. De stamgroepleider vangt uw kind daar

op. We verzoeken u uw kind af te zetten en daarna het

schoolplein direct weer te verlaten. 

 

's Middags kunt u uw kind ophalen uit het gekleurde vak. Na

het ophalen van uw kind verzoeken wij u wederom het

schoolplein direct weer te verlaten. Helaas zullen wij het

oudercontact zo veel mogelijk via Parro moeten laten

verlopen.

 

We zullen er met elkaar zorg voor moeten dragen dat er

voldoende spreiding plaatsvindt en er geen sprake is van

ophopingen op en rond het schoolplein. Vandaar dat wij u

vriendelijk verzoeken om niet op of rond het schoolplein te

blijven hangen. Neemt u alstublieft de 1,5 meter afstand

tussen volwassenen in acht. 

 

Woensdag
Het uitzonderen van de woensdag is een heel bewuste

keuze. Naast dat in het continurooster de onderbouw-

leerlingen voldoende onderwijstijd krijgen hebben we te

maken met enkele collega's die behoren tot één van de

risicogroepen. Door de woensdag als lesvrije dag te

gebruiken, kunnen we de werkdagen van andere collega's

inzetten om op de andere lesdagen groepen te draaien.

Daarnaast creëren we ruimte om ook eventuele toekomstige

uitval van stamgroepleiders vanwege Corona gerelateerde

klachten/voorzorg op te kunnen vangen. Op deze wijze

proberen wij zoveel mogelijk continuïteit in het onderwijs te

blijven bieden en tegelijkertijd het aantal verschillende

volwassenen voor de groepen te beperken in het kader van

de veiligheid. 

 

PLAN VAN AANPAK

Vanaf maandag 8 juni alle kinderen uit de stamgroep

weer naar school.

We hanteren tot aan de zomervakantie een

continurooster om de verplaatsings-beweging en het

aantal ouders in de school te beperken.

De onderbouw heeft op de woensdagen een lesvrije dag.

Er is op dag deze ruimte voor een passend aanbod voor

enkele kleuters, hiervoor ontvangen de ouders/verzorgers

een uitnodiging. 

De midden- en bovenbouw zijn elke dag op school.

Schooltijden zijn van 8.30 uur tot 14.00 uur; we hanteren

een inloopkwartier tussen 8.15 - 8.30 uur om ervoor te

zorgen dat kinderen wel verspreid op school blijven

komen. 

Kinderen die normaal gesproken gebruik maken van BSO

(Prokino/SKN) worden tussen 14.00 en 15.00 uur door

onze school opgevangen, daarna kunnen zij naar de

BSO. 

De belangrijkste punten uit het plan van aanpak voor
onze school:
 

 

 

 

 

 

 

Verderop in deze Jenapraat zullen wij ingaan op de
uitwerking per bouw.
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VERVOLG ONDERBOUW

Geen speelgoed en andere 'spulletjes' meegeven naar

school.

Het is aan te raden om de weersvoorspelling in de gaten

te houden en hierop de kleding van uw kind(eren) aan te

passen. De onderbouw zal veel buiten zijn. Denk hierbij

ook aan regenkleding.

Passend aanbod voor kleuters op uitnodiging
Op de woensdagen zal juf Marisca kinderen op school

ontvangen die naar aanleiding van (Bosos) observaties een

extra (taal)aanbod zullen krijgen. De stamgroepleiders van

de onderbouw hebben dit aan de hand van richtlijnen

samen met de intern begeleider afgestemd. Mocht dit voor

uw kind gelden, dan neemt de stamgroepleider aanstaande

maandag contact met u op.

 

Overige afspraken onderbouw

 

Nieuwe kleuters
De aankomende periode kunnen we 'nieuwe kleuters' die

vanaf nu zouden instromen weer ontvangen. De

stamgroepleider van de groep neemt persoonlijk met u

contact op om de start op onze school te bespreken en

hierover afspraken te maken. 

 

Noodopvang onderbouw
In de nieuwe protocollen staat genoemd dat basisscholen

geen noodopvang meer hoeven te verzorgen, immers alle

kinderen mogen weer naar school. Echter, doordat wij de

woensdag als lesvrije dag inzetten kunnen wij begrijpen dat

er wellicht bij u een probleem ontstaat, wanneer u

werkzaam bent in één van de cruciale/vitale

beroepsgroepen. Mocht dit voor u gelden, dan verzoek ik u

om via e-mail contact met mij op te nemen, zodat wij

samen de mogelijkheid tot noodopvang op de woensdag

kunnen onderzoeken.
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MIDDENBOUW

Schooltijden middenbouw
Maandag (8.15 uur inloop) 8.30 - 14.00 uur

Dinsdag (8.15 uur inloop) 8.30 - 14.00 uur

Woensdag (8.15 inloop) 8.30 - 14.00 uur

Donderdag (8.15 uur inloop) 8.30 - 14.00 uur

Vrijdag (8.15 uur inloop) 8.30 - 14.00 uur

Geen speelgoed en andere 'spulletjes' meegeven naar

school.

Ophalen/wegbrengen
Ouders/verzorgers vragen wij ook na 8 juni nog buiten het

schoolplein te blijven. De kinderen komen via het hek aan

de zijkant van de school (middenbouwhek) het schoolplein

op. Vanaf 8.15 uur is het hek en de deur van de school

open. De lessen starten echt om 8.30 uur, dus het is prettig

wanneer uw kind er dan ook echt is. Om 14.00 uur zijn de

groepen uit en zullen zij met enige spreiding de school

verlaten, ook weer via het middenbouwhek. 

 

We zullen er met elkaar zorg voor moeten dragen dat er

voldoende spreiding plaatsvindt en er geen sprake is van

ophopingen op en rond het schoolplein. Neemt u alstublieft

de 1,5 meter afstand tussen volwassenen in acht.

 

Groep 5 aanbod (i.p.v. groep 5 middag)
Met het behouden van het continurooster is er geen aparte

groep 5 middag meer. Het is prettig (en veilig) om zoveel

mogelijk in de vaste groepssamenstelling op school te zijn.

De stamgroepleiders in de middenbouw dragen zorg voor

passend aanbod voor de groep 5 kinderen binnen de

stamgroep. 

 

Overige afspraken middenbouw 

BOVENBOUW

Schooltijden bovenbouw
Maandag (8.15 uur inloop) 8.30 - 14.00 uur

Dinsdag (8.15 uur inloop) 8.30 - 14.00 uur

Woensdag (8.15 inloop) 8.30 - 14.00 uur

Donderdag (8.15 uur inloop) 8.30 - 14.00 uur

Vrijdag (8.15 uur inloop) 8.30 - 14.00 uur

 

Naar school komen (ophalen/wegbrengen)
We vragen de kinderen uit de bovenbouw zoveel als

mogelijk zelfstandig en op de fiets naar school toe te

komen.  Ouders/verzorgers vragen wij ook na 8 juni nog

buiten het schoolplein te blijven. De kinderen komen (met

de fiets) via het hek aan de zijkant van de school

(middenbouwhek) het schoolplein op. Vanaf 8.15 uur is het

hek en de deur van de school open. De lessen starten echt

om 8.30 uur.

http://www.franciscus-nunspeet.nl/


VERVOLG BOVENBOUW

Op de afscheidsavond (16 juli) kunnen er per kind/gezin

maximaal 2 personen worden uitgenodigd (ouders/

verzorgers). De kinderen krijgen hiervoor genummerde

toegangsbewijzen mee die corresponderen met

stoelnummers in de grote hal. Er wordt een opstelling

gemaakt waarin er uit wordt gegaan van 1,5 meter

afstand. Op deze wijze komen wij tegemoet aan de

veiligheidsregels die gelden en zorgen wij ervoor dat er

niet meer dan 100 personen aanwezig zijn. 

Op 9 juli vindt er een try-out musical plaats, hiervoor

mag elke groep 8-er 1 persoon uitnodigen, wellicht

iemand die anders normaal gesproken op de

afscheidsavond zou zijn geweest. Ook hier worden

stoelen klaargezet met 1,5 meter afstand van elkaar. De

kinderen krijgen 1 toegangsbewijs mee om hiermee

iemand uit te nodigen. 

De musical kan dit schooljaar niet worden opgevoerd

voor alle kinderen van de gehele school, omdat wij niet

met alle kinderen op dit moment in de hal kunnen

verblijven. Daardoor wordt de groep 8 musical dit

schooljaar alleen opgevoerd voor de kinderen uit groep 6

en 7 op donderdagochtend 16 juli. Hierbij kunnen helaas

geen andere aanwezigen zijn. 

Het is prettig wanneer uw kind er dan ook echt is. Om 14.00

uur zijn de groepen uit en zullen zij met enige spreiding de

school verlaten, ook weer via het middenbouwhek.

 

We zullen er met elkaar zorg voor moeten dragen dat er

voldoende spreiding plaatsvindt en er geen sprake is van

ophopingen op en rond het schoolplein. Neemt u alstublieft

de 1,5 meter afstand tussen volwassenen in acht.

 

Informatie groep 8
Groep 8 is de afgelopen woensdagen op school geweest

en heeft hier o.a. de voorbereidingen van de musical

gedaan, maar ook aandacht gehad voor seksuele

voorlichting. Ook de komende tijd zal er in het lesrooster

ruimte worden gereseveerd om de voorbereidingen van de

musical voort te zetten. 

 

Het afscheid van groep 8 kent dit schooljaar een aantal

aanpassingen in het kader van de coronamaatregelen. Met

elkaar doen wij ons best om de groep 8-ers een

Franciscuswaardig afscheid te geven, maar daarbij kunnen

wij niet om de huidige situatie heen. Op dit moment

betekent dit voor het afscheid het volgende:

Binnenkort zullen wij u verder informeren over het afscheid

van groep 8 en laten weten of bovenstaande binnen de dan

geldende maatregelen past. Over de 'Avond van 8' wordt u

geïnformeerd via Parro. 
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Enkele bovenbouwkinderen hebben de afgelopen dagen

nog gebruik gemaakt van een Chromebook/Ipads van

school. Wij ontvangen deze Chromebooks/Ipads graag

aanstaande maandag retour, inclusief oplader.

Overige afspraken bovenbouw

EEe

BSO VANAF 8 JUNI

Stichting Kindcentrum Nunspeet (SKN) en Prokino (de

Schaapskooi) kunnen buitenschoolse opvang aanbieden

volgens de normale schooltijden. Doordat wij als school

ervoor hebben moeten kiezen om het continurooster

voorlopig te blijven hanteren bieden we de kinderen

tussentijdse opvang aan. Dat wil zeggen dat wij de

kinderen in de school opvangen totdat zij door de andere

BSO worden opgehaald. Voor kinderen die op maandag

naar onze eigen BSO gaan is dit makkelijk, zij worden door

juf Sigrid opgevangen bij de Schaapskooi. 

 

Belangrijk! Maakt uw zoon/dochter de komende weken (tot

aan de zomervakantie) gebruik van de BSO, wilt u dit dan

melden via a.vos@franciscus-nunspeet.nl. Wij houden een

overzichtslijst bij, zodat we alle kinderen die tussentijds

moeten worden opgevangen goed in beeld hebben. Het is

prettig wanneer u in de mail vermeld op welke dagen (en

eventuele data) uw kind naar de BSO gaat. Alvast hartelijk

dank. 

MIJN KIND HEEFT KLACHTEN

Neusverkoudheid (o.a. loopneus)*

Hoesten/kuchen

Moeilijker ademhalen/benauwdheid

Tijdelijk minder ruiken/proeven

Verhoging en/of koorts boven 38 graden.

Wij hanteren de algemeen geldende RIVM richtlijnen in het

kader van ziekmelding van de kinderen. Is er bij uw kind

sprake van:

Als iemand in het huishouden van het kind koorts boven
de 38 graden en/of benauwdheidsklachten heeft, blijft
uw kind ook thuis. 
 

Uw kind kan weer naar school wanneer er minimaal 24 uur

geen klachten meer zijn geweest. Mocht er gedurende de

schooldag klachten worden opgemerkt, vragen wij u om uw

kind op te komen halen. 

 

Ziekmelden van uw kind graag voor 8.15 uur, alleen
telefonisch via 0341-252261.

http://www.franciscus-nunspeet.nl/


*Als het kind elk jaar HOOIKOORTS heeft of chronisch

verkouden is dan worden de klachten door ouders/

verzorgers, eventueel leerkracht, herkent. Het kind mag dan

gewoon naar school. Overleg met huisarts is zeer aan te

raden, maar niet verplicht gesteld. Zijn de klachten anders

dan gewend, dan is het advies om kinderen thuis te laten en

te wachten tot de nieuwe klachten voorbij zijn.
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VERJAARDAG & TRAKTEREN

Is uw kind jarig dan kunnen we vanaf dit moment een

traktatie toestaan mits dit gaat om per stuk verpakte

traktatie. Wij verzoeken u eerst (via Parro) contact op te

nemen met de stamgroepleider van uw kind. 

TESTEN VAN KINDEREN

Wanneer uw kind klachten heeft kan het worden getest op

het coronavirus. Wij verwijzen u hiervoor door naar het

RIVM/GGD: http://rivm.nl/coronavirus-covid-19/testen

 

Wanneer er op onze school sprake is van een ongewoon

aantal leerlingen met klachten (vanaf 3 leerlingen per

groep) zal er door ons contact worden gezocht de GGD en

ons schoolbestuur SKO. 

HYGIËNE MAATREGELEN

Kinderen wassen hun handen na binnenkomst en voor

vertrek, na toiletbezoek en worden regelmatig er op

gewezen dat er ook tijdens de schooltijden extra handen

moeten worden gewassen. Volwassenen doen dit

natuurlijk ook. We stimuleren kinderen om veelvuldig

handen te wassen, minimaal 20 seconden per keer.

We gebruiken zeep en papieren handdoekjes.

Niezen en hoesten in de elleboog.

Niet aan je gezicht zitten.

We schudden geen handen en begroeten elkaar zonder

aanraken.

De reguliere schoonmaak staat nog steeds op 'intensief'.

Daarnaast is de schoonmaak elke dag tussen de middag op

school te vinden om een extra rondje sanitair, lichtknoppen,

deurklinken e.d. te doen, met desinfecterende middelen.

Samen met de stamgroepleider worden materialen in de

groepen, tafels/stoelen, devices e.d. met zeep gereinigd. 

 

Daarnaast blijven de overige instructies gelden:

 

 

ETEN/DRINKEN

Het continurooster betekent dat ALLE kinderen tussen de

middag (m.u.v. de onderbouw op woensdag) op school

lunchen. Geeft u uw kind(eren) dan ook voldoende

eten/drinken mee. Denk hierbij aan een pauzehapje en een

lunchpakket. We willen graag gezond eten/drinken blijven

stimuleren, ook nu ons Schoolfruitprogramma is afgelopen.

We verzoeken u vriendelijk elke dag fruit/groente mee te

geven voor in de ochtendpauze. 

VERSLAG, TOETSING & GESPREKKEN

Op 19 juni zullen wij de kinderen het verslag mee naar huis

geven. Het verslag ziet er, vanwege de Coronatijd, een

beetje anders uit. De input van uw kind en u als

ouders/verzorgers is voor ons altijd al erg belangrijk

geweest. Nu u ook in het thuisonderwijs een heel

belangrijke rol heeft gehad is deze rol wellicht alleen nog

maar groter geworden. Via Parro ontvangt u volgende week

een berichtje met een link naar een vragenlijst. Wij vragen u

om in deze vragenlijst een stukje van het verslag voor uw

kind te schrijven. De stamgroepleider zal daarnaast in het

verslag schrijven over de (leer)ontwikkeling van uw kind.

Daarnaast ontvangen de kinderen in de midden- en

bovenbouw een uitdraai van de Gynzy leerlingkaart. Hierop

is de ontwikkeling van uw kind op het gebied van spelling en

rekenen te zien. Denkt u er aan om van uw onderbouwkind

de blauwe map komende week in te leveren bij de

stamgroepleider?

 

Cito
Op dit moment worden er in de school (midden- en

bovenbouw) leestoetsen afgenomen. Vanaf volgende week

zullen de leerlingvolgsysteemtoetsen (CITO) van rekenen en

spelling worden afgenomen. Op deze wijze proberen wij de

ontwikkeling van uw kind elk halfjaar goed in beeld te

brengen. De uitslagen van deze toetsen kunnen met u in het

driegesprek worden gedeeld. 

 

Driegesprekken
In het kader van de Coronamaatregelen kunnen wij helaas

geen oudergesprekken op school voeren. Gelukkig hebben

we de afgelopen tijd veelvuldig ervaring op kunnen doen

met video-bellen. Vandaar dat de ouder-kindgesprekken in

de komende periode gevoerd zullen worden via Google

Meet. Ter zijner tijd ontvangt u van ons informatie over het

inschrijven voor de gesprekken en het gebruik van Google

Hangouts Meet. 

BEWEGINGSONDERWIJS & MUZIEK

Er is de komende tijd ook weer voldoende tijd voor

beweging. Doordat we nog geen gebruik maken van de

gymzaal, zullen de beweeglessen buiten op het schoolplein

plaatsvinden. Ook zal er vanaf 8 juni weer gezongen kunnen

worden.

http://www.franciscus-nunspeet.nl/
http://rivm.nl/coronavirus-covid-19/testen
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ACTIVITEITEN EN VIERINGEN

Ook de komende periode zijn wij genoodzaakt om diverse

activiteiten en vieringen te annuleren vanwege de

maatregelen rondom het coronavirus. Het gaat voor de

komende tijd om de weekopeningen- en sluitingen (m.u.v.

eventuele vieringen in de eigen bouw) en de volgende

activiteiten:

 

Slotweekopening 13 juli
Kinderkermis 14 juli
Zomerfeest/Eindejaarsfeest 15 juli
 

Wij beseffen ons het niet door laten gaan van deze

activiteiten voor sommigen een flinke teleurstelling kan zijn.

In deze tijden met maatregelen willen wij echter zorg

blijven dragen voor veiligheid en de focus houden op ons

onderwijs.

AGENDA KOMENDE PERIODE 

vrijdag 12 juni - STUDIEDAG, ALLE kinderen vrij! 

donderdag 18 juni - Gespreksplanner Parro openen

vrijdag 19 juni - Verslag mee, nieuwe groepsindeling mee

maandag 22 juni t/m 3 juli - Driegesprekken online 

 

Op  deze studiedag zal er GEEN thuiswerk zijn voor de

kinderen. 

VAKANTIEROOSTER 2020-2021

Graag deel ik alvast het vakantierooster voor het komend

schooljaar vast met u.

 

Herfstvakantie 17-10-2020 t/m 25-10-2020

Kerstvakantie 19-12-2020 t/m 03-01-2021

Voorjaarsvakantie 20-02-2021 t/m 28-02-2021

Pasen 02-04-2021 t/m 05-04-2021

Meivakantie 26-04-2021 t/m 09-05-2021

Hemelvaart 13-05-2021 t/m 14-05-2021

Pinkstermaandag 24-05-2021

Zomervakantie 17-07-2021 t/m 29-08-2021

 

De studiedagen zal ik op korte termijn met u delen.
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