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Beste ouders/ verzorgers,
Aanstaande vrijdag is er geen les
Na het ouderbericht van afgelopen dinsdag is er steeds meer onduidelijkheid ontstaan. U kunt dit via de (sociale)
media zien en horen. Er is veel discussie over veilig, verantwoord en uitvoerbaar opengaan van de scholen.
De minister van onderwijs blijft zeggen dat de scholen open moeten gaan. Hier richten we ons nu op als team.
We gaan met halve groepen starten, de kinderen gaan wel ‘hele’ dagen naar school. Deze keuze is conform de
afspraken die er op bestuursniveau zijn gemaakt. Hiervan wordt u door ons schoolbestuur -de Stichting voor PCBO te
Rotterdam Zuid- vandaag op de hoogte gebracht.
Vandaag is de leerkracht van uw kind beschikbaar voor vragen en feedback. Morgen (vrijdag 5 februari) is de
leerkracht niet bereikbaar en zijn er geen lessen voor groep 8. Leerkrachten geven voor die dag geen extra werk op
en zijn niet bereikbaar voor vragen. Het is voor kinderen dus een dag zonder schoolwerk.
Wij gebruiken de vrijdag om de school en het onderwijs startklaar te maken.
Protocollen
Via de media worden er allerlei verplichtingen en adviezen genoemd. Aan de verplichtingen moeten wij ons houden,
de adviezen kunnen wij wel/niet gebruiken. Bij het gebruiken van de adviezen kunnen er verschillen zijn per school.
Dit is van veel factoren afhankelijk. Vandaag verwachten wij het protocol te krijgen, waarin alle verplichtingen en
adviezen staan die voor ons geldend zijn.
De start aanstaande maandag
We willen u alvast wel laten weten op welke manier wij het liefst willen starten:
Binnen de mogelijkheden houden wij vast aan een zo gewoon mogelijke schooldag. Dit biedt een herkenbare
structuur voor de kinderen.
- Om 8:15 uur en om 13:00 uur gaan de deuren open. De kinderen komen naar binnen als ze op het plein zijn.
Hierdoor hebben de kinderen een kwartier de tijd om naar binnen te gaan en is de inloop verspreid, ook in
de gangen.
- Bij het brengen en halen van de kinderen is er toezicht op het plein. We vragen de ouders om alleen de
kinderen te brengen als dit voor de verkeersveiligheid noodzakelijk is. Wanneer u uw kind brengt, blijft u dan
zo kort mogelijk bij het hek staan.
- Als u bij het hek staat, houd u dan afstand van elkaar. Er staan witte stippen geverfd op de grond. Deze
stippen staan op 1,5 meter van elkaar. Maakt u hier gebruik van!
- De kinderen van de groepen 1 en 2, 4 en 6 zijn om 11:50 uur en om 15:20 uur buiten. De overige groepen
om 12:00 uur en om 15:30 uur. Op woensdag en vrijdag zijn de groepen 3, 5, 7 en 8 om 12:05 uur buiten en
de andere groepen om 12:15 uur.
Geen continurooster
We gaan niet alle keuzes toelichten. Er is één keuze die we wel toelichten. Zoals u kunt lezen maken we geen gebruik
van een continurooster. We beseffen dat hierdoor meer reisbewegingen zijn rondom de school. Wat we regelmatig
horen is dat in de buitenlucht de kans op besmetting kleiner is dan binnen.
Geen continurooster zorgt ervoor dat tussen de middag de lokalen goed geventileerd kunnen worden. Het zorgt er
ook voor dat leerkrachten, die recht op pauze hebben, in hun eigen lokaal pauze kunnen houden en hierdoor op

veilige afstand van elkaar blijven. Dit verkleint de kans op besmettingen onder leerkrachten, waardoor de kans op
verplichte quarantaine voor hele groepen kleiner wordt.
Het voorbeeld hierboven geeft aan dat keuzes maken lastig en ingewikkeld is. Alle maatregelen zijn genomen in het
belang van de veiligheid voor kinderen, leerkrachten, ouders en onderwijskwaliteit. Het is niet mogelijk om 100%
veiligheid te garanderen. Verantwoord omgaan met de situatie zorgt ervoor dat we voor zoveel mogelijk veiligheid
zorgen. Het zorgt er ook voor dat het onderwijs zo goed mogelijk kan doorgaan en zoveel mogelijk kinderen dagelijks
naar school kunnen.
Tot slot
Morgen sturen wij nog een bericht waarin meer maatregelen staan die op school gelden vanaf aanstaande maandag.
We zullen zo duidelijk mogelijk aangeven wat verplicht is en wat een advies is.
We wensen u veel gezondheid toe en wensen dat we met alle kinderen, ouders en verzorgers rekening houden met
elkaar. Dat vergroot de kans dat het ook echt veilig, verantwoord en uitvoerbaar is om kinderen weer met plezier
naar school te laten gaan.
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