Bericht directeur
Fonteintje wk 5
Aanwezigheid directeur: maandag, dinsdag en donderdag.
Deze dagen kunnen ouders altijd een afspraak maken of om 8.30 uur even individueel binnenlopen.
Administratie: dinsdag en donderdag
Interne begeleider: donderdag
Bij dit Fonteintje zit als bijlage ook een brief van ons bestuur Athena, lees deze eerst even.

Hoera we gaan weer naar school!
Maar Nederland blijft in de lockdown ter beperking van contacten m.n. tussen volwassenen en kinderen
vanaf 12 jaar. Dus alle kinderen mogen naar school, maar de ouders blijven buiten de school en het
schoolplein. Dus ophalen en brengen bij het hek en daar houden volwassenen anderhalve meter
afstand. Kleuters bij het hek achter als voorheen en klas 1 t/m 6 bij de gymzaal als voorheen. De
kleuters worden om 8.25 uur opgehaald door de leraar bij het hek (alleen de 4 ouders van de kinderen
die instromen mogen meegaan). Fietsjes kunnen de kinderen meenemen en zetten bij de kleutertuin.
Om 13.00 uur worden ze door de leraar weer naar het hek teruggebracht.
Klas 1 t/m 6 lopen om 8.25 uur zelfstandig (met hun fiets) naar het plein, dan geen ouders mee op het
plein.
Klas 1-2 wordt elke dag door hun ouders 10 min. eerder dan de eindtijden op het plein opgehaald.
Ouders zorgen dat ze op tijd zijn en zo spoedig mogelijk vertrekken.
En buiten om lopen als zij daarna hun kleuter op gaan halen bij de andere ingang.
Klas 3 t/m 6 komen zelfstandig naar de straat op de gewone eindtijden. Iedereen gaat direct naar huis!
Dus ouders en leerlingen blijven na schooltijd niet nog lang rondhangen!
Omdat we een kleine school zijn met een heel groot plein kunnen we gewoon samen pauze houden. En
de kinderen onderling hoeven geen afstand te houden.
Gelukkig is bij ons klas 5-6 de kleinste groep met 17 kinderen en geen 28. We zullen bij hen wel wat
bewuster met afstand houden omgaan, verplichten geen mondkapjes en zullen het ook niet verbieden.
Gezondheidsbeleid
Kinderen mogen naar school, met:
• verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn);
• als ze af en toe hoesten,
• met astma of hooikoorts zonder koorts of benauwdheid.
Zij moeten thuisblijven als:
• het kind naast verkoudheidsklachten ook koorts heeft en/of benauwd is en/of (meer dan incidenteel)
hoest.
• zij getest gaan worden en/of in afwachting zijn van het testresultaat van zichzelf of een huisgenoot.
• het kind een contact is van een patiënt met een bevestigde corona infectie
• het kind bij iemand in huis woont die, naast milde klachten die passen bij corona, ook koorts heeft
en/of benauwd is. Dan geldt: iedereen in het huis blijft thuis totdat die persoon een negatieve
testuitslag heeft.
• het kind een huisgenoot is van iemand met een bevestigde corona infectie. Het kind blijft thuis
gedurende de quarantaineperiode. Als het kind geen klachten ontwikkelt tijdens deze periode mag het
kind daarna weer naar school.
Zelfde regels gelden voor medewerkers, zelfs nog iets strenger en dat is hun bekend.
Wegstuurbeleid
• Wanneer een leerling of personeelslid gedurende de dag klachten ontwikkelt lijkend op de
coronaklachten, gaat de leerling naar huis.
Specifiek is de volgende maatregel van kracht:
• Als een leerling ziek wordt, wordt hij/zij direct door een ouder/ verzorger opgehaald.
Quarantainebeleid
De hele klas gaat in thuisquarantaine als de leraar of één kind coronaverschijnselen heeft. Ook als er
nog niet getest is (neusverkoudheid alleen valt hier niet onder). Het is dus zaak dat ouders dit direct
melden: directie@deesch.nl. Dit wordt een thuisquarantaine van 5 dagen, met thuisonderwijs (tenzij
de leraar dit niet kan geven). Dan raden we testen dringend aan, we verplichten het niet.
Consequentie is dat de niet geteste langer thuis blijft, nl 10 dagen (ook al zijn er eerder geen
verschijnselen meer).
Juf Judith en juf Brenda werken in twee klassen, afhankelijk van een bron en contact onderzoek, zullen
we dan besluiten of het nodig is dat twee klassen in thuisquarantaine moeten gaan met thuisonderwijs.
Dit situationeel bekijken geldt ook voor leraren die hun kinderen bij ons op school hebben.

Schoonmaakbeleid
Handen wassen met water en zeep meermaals per dag. Bij binnenkomst, rond de pauzes/eten en na
toiletgebruik.
Een schoonmaakbedrijf maakt dagelijks gangen/deuren en toiletten grondig schoon.
Gedurende de dag maken leraren, onderwijsondersteuners, conciërge en/of stagiaires veel
aangeraakte oppervlakten schoon.
Ventilatiebeleid
Alle lokalen hebben een goede CO2 meter, die aangeeft wanneer er gelucht moet worden. De
bovenramen staan dag en nacht open.
We ventileren tweemaal per dag door ramen en deuren in de pauze tegenover elkaar open te zetten.
Activiteiten die we opschorten
Maandag 8 februari in ieder geval geen gymnastiek. De gemeente heeft de gymzaal gesloten, buiten
gymnastiek is te koud en te nat en ons zaaltje is te klein. We gaan voor na de voorjaarsvakantie even
kijken wat er wel mogelijk is.
De boerderijschool gepland op 9 februari gaan we verplaatsen, voorlopig kunnen we met de lockdown
nergens ouderhulp bij vragen.
De Buitendag van de kleuters kan wel doorgaan omdat we die dag 3 vaste volwassenen in de klas
hebben.
Voorlopig gaan we zelf de wekelijkse schoonmaak van de lokalen regelen. Dus we vragen geen ouders
voor de schoonmaak, ook niet voor klusdagen of andere vormen van hulp.
Oude
rgesprekken zullen allemaal digitaal verlopen.
Opvang de Esch
In overleg met juf Annette openen we alleen de tussenschoolse opvang.
De voor- en naschoolse opvang blijft nog gesloten.
Toetsen
Als de kinderen twee weken aaneengesloten naar school zij gegaan na de voorjaarsvakantie, zullen we
de halfjaarlijkse M-toetsen afnemen in week 10 en 11.
Dat is iets later dan normaal en daar zullen we gezien de uitslagen rekening mee houden.
Luizencontrole
We verwachten de kinderen niet alleen klachtenvrij maar ook luizenvrij op school maandag.
Dus komend weekend allemaal bij je eigen kind(eren) goed de luizenkam door de haren en allen
luizenvrij naar school.
Boekenkast
Als de kinderen maandag weer op school komen, zullen ze zien dat we nieuwe boekenkasten hebben.
Nu kunnen we nog meer boeken plaatsen die gelezen mogen worden door de kinderen!

Bedankjes
De afgelopen weken hebben we een aantal hartverwarmende attenties mogen ontvangen van ouders:
een paar heerlijke, zelfgebakken cakes, die we na het thuisonderwijs hebben verorberd en in de hal
staat er een prachtige bos bloemen. Namens het hele team: hartelijk bedankt!

