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5 februari 2021 – voor alle data geldt D.V.
De heropening van onze scholen
De scholen gaan maandag 8 februari weer open. Ook onze peuteropvang gaat woensdag weer open. Daar zijn wij
heel blij mee. Ons uitgangspunt is om het onderwijs op een verantwoorde manier te openen en tegelijkertijd alle
mogelijke maatregelen te nemen om de risico’s van verspreiding van het virus in het algemeen zo veel mogelijk
tegen te gaan. We moeten er voor waken dat we ons vertrouwen niet zetten op alle maatregelen die ons worden
opgelegd, maar dat we ook hierin onze afhankelijkheid van de Heere erkennen, zoals onze Heidelbergse
Catechismus het verwoord in vraag en antwoord 27 waar het gaat over de voorzienigheid Gods: “ De almachtige en

alomtegenwoordige kracht Gods, door welke Hij hemel en aarde, mitsgaders alle schepselen, gelijk als met Zijn hand
nog onderhoudt, en alzo regeert, dat (…), gezondheid en krankheid, (…), en alle dingen, niet bijgeval, maar van Zijn
Vaderlijke hand ons toekomen.” En dat wij met onze kinderen alleen veilig zijn als we die Schuilplaats mogen kennen
waar psalm 91 van spreekt: “Die in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, die zal vernachten in de schaduw

des Almachtigen.” (Psalm 91:1)
We willen de risico’s voor alle betrokkenen, kinderen, ouders en leerkrachten zo klein en beheersbaar mogelijk
maken. Tegelijk willen we de continuïteit van onderwijs zoveel mogelijk waarborgen. We willen de contacten en
reisbewegingen beperken, zowel in als rondom de school, van zowel onderwijspersoneel, leerlingen en ouders.
Al het onderwijspersoneel, leerlingen 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.
Voor alle leerlingen 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.
Het personeel houdt onderling 1,5 meter afstand. Personeel en leerlingen hoeven geen 1,5 meter afstand van elkaar
te houden. Ook leerlingen hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden.

Bij het naar school komen en naar huis gaan…
Kinderen van hogere groepen komen zoveel mogelijk zelf naar school en gaan zoveel mogelijk zelf naar huis.
Wanneer de leerlingen op school komen gaan zij direct naar binnen. Om de contactmomenten tussen leerlingen te
beperken gaan de leerlingen weer zo veel mogelijk per bouw de school in en uit.
-

De kleuters komen aan de achterzijde de school binnen (situatie zoals voor de sluiting).

-

Groep 3 t/m 5: deze leerlingen maken gebruik van de hoofdingang (zijkant). Ze nemen vervolgens de trap
die uitkomt bij de middenbouwlokalen. De leerlingen mogen binnendruppelen vanaf 8.15 uur.
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-

Groep 6 t/m 8: maken gebruik van de ingang aan de voorkant. Ze nemen vervolgens de trap die uitkomt
bij de bovenbouwlokalen. De leerlingen mogen binnendruppelen vanaf 8.15 uur.

Bij binnenkomst wassen de leerlingen hun handen in de klas. Uit de school gaan alle leerlingen direct naar huis.
Ouders/verzorgers wordt gevraagd om bij brengen/halen mondneusmaskers te dragen (ook op het plein!).
Kinderen worden door één ouder/verzorger gebracht en gehaald.
-

De kleuters worden door de juf bij het hek aan de voorkant van de school gebracht. De ouders/verzorgers
van de kleuters wachten op de stoep bij het parkeerterrein. Wilt u zich alstublieft verspreid opstellen?

-

De ouders/verzorgers die kinderen komen ophalen die in groep 3 zitten of in een hogere groep, kunnen
wachten op het Lijsterplein (het plein voor de sporthal).

-

Er is bij de zandbak een nieuw hek geplaatst om van en naar de fietsenberging te gaan. Wilt u alstublieft
niet op het fietspad staan of het fietspad op een andere wijze blokkeren, om klachten te voorkomen?

Nog enkele aandachtspunten…
-

In de pauze spelen de leerlingen alleen met de leerlingen van hun eigen groep.

-

De leerkrachten blijven met hun groep over. De overblijfouders houden alleen toezicht op het plein. Van
overblijfouders wordt gevraagd een mondkapje te dragen op het schoolplein.

-

Het nieuwe plein naast de school is gereed! Vanaf heden zullen alle groep 3 t/m 8 leerlingen hier spelen
tijdens de speelkwartieren en in de lunchpauze.

Bij een besmetting…
Op het moment dat een leerling in een klas besmet raakt met corona, dan gaan alle leerlingen in een klas in
quarantaine. Deze quarantaine duurt vijf dagen. Leerlingen kunnen zich laten testen, maar dat is niet verplicht.
Kinderen kunnen niet worden getest zonder expliciete toestemming van de ouders. Wie vervolgens negatief test,
kan weer fysiek naar school. Leerlingen die zich niet laten testen blijven vijf dagen langer in quarantaine. De dagen
in quarantaine volgen de leerlingen eerste week onderwijs via Basispoort, daarna kijkt de leerkracht wat er dan
mogelijk is. Verder gelden de standaardregels. Zo hoeven huisgenoten van de kinderen en leerkracht die in
quarantaine gaan niet thuis te blijven.
Contactmiddag en –avond
Binnenkort staan de contactmiddag en –avond gepland. In verband met de omstandigheden zullen die op een
andere wijze of op een ander moment plaatsvinden. U wordt hierover zo snel mogelijk geïnformeerd.
Tijdstip volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief verschijnt vrijdag 19 februari.
Vriendelijke groeten,
Team Eben-Haëzerschool
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