Nieuwsbrief 5 juni 2020
Beste ouders,
Zoals beloofd bij deze nog extra informatie op een rijtje met betrekking tot het
volledig opengaan aanstaande maandag 8 juni.
● We handhaven het continurooster vanaf 08:30 tot 14.00 uur
● Inlooptijden van de school: 08:20 tot 08:30
● Iedereen blijft van dezelfde in- en uitgangen gebruik maken. Blijf rekening
houden met afstand bij het halen en brengen.
● Kinderen eten in de groep met de leerkracht
● Kinderen spelen tussen de middag 15 minuten in verschillende shifts buiten
onder toezicht van een aantal TSO medewerkers en “loslopende”
personeelsleden.
● De overblijf is voor alle kinderen gratis.
● Alle kinderen komen alle dagen naar school.
● Vanaf 8 juni moeten de kinderen die niet naar school komen en niet ziek zijn
bij Leerrecht (voorheen Leerplicht) gemeld worden. Ouders worden
uitgenodigd voor een gesprek.
● Kinderen met klachten zoals hoesten, keelpijn, niezen of koorts blijven thuis.
● In geval van ziekte, graag voor 8 uur bellen naar de school met opgaaf van de
klachten.
● Leerkrachten met vergelijkbare klachten blijven ook thuis en worden direct
aangemeld voor een Coronatest.
● Gymlessen op de woensdag en donderdag gaan door zoals vermeld. Deze
worden gegeven door juf Susanne. Afhankelijk van het weer kunnen deze
lessen binnen of buiten worden gegeven. U krijgt hierover via Parro bericht.
De gymlessen binnen in de gymzaal worden zonder toestellen gegeven. Na
de gym wordt er niet gedoucht.
● De gymlessen op maandag, dinsdag en vrijdag die door de leerkracht zelf
worden verzorgd, komen te vervallen.

De buitenschoolse opvang (BSO)
Het heeft even geduurd totdat de richtlijnen met betrekking tot de naschoolse
opvang duidelijk zijn gemaakt. Vorige week heeft een overleg plaatsgevonden
tussen de PO raad en de brancheorganisaties kinderopvang. Hieruit is een leidraad
ontwikkeld voor de afstemming tussen BSO, de school en de ouders.
In deze leidraad is vastgesteld dat de BSO de extra opvang zal verzorgen die nodig
is als de school vanwege een continurooster eerder uitgaat. De kinderen die
ingeschreven zijn bij KomKids voor de BSO (buitenschoolse opvang) ontvangen een
brief en een formulier om het contract tijdelijk aan te passen. Dit kan bij de
belastingdienst worden ingeleverd zodat de kinderopvang-toeslag verhoogd kan
worden. Doordat er voor de tussenschoolse opvang (TSO) geen kosten in rekening
worden gebracht zullen de extra kosten die het continurooster met zich meebrengt
erg meevallen.
Bovendien zullen de ouders die een contract hadden bij KomKids binnenkort voor de
uitbraak van de Coronacrisis van de overheid de compensatie ontvangen voor de niet
gebruikte, maar wel betaalde BSO op het moment dat de scholen gesloten werden.
Hiermee kunnen de ouders de extra kosten opvangen die nu gemaakt worden door
de langere BSO door het continurooster.
Nieuws van de TSO
Woensdag is besloten dat het continurooster op de Violier gehandhaafd blijft tot aan
de zomervakantie waarmee de reguliere TSO komt te vervallen. Ik ben samen met
een aantal medewerlers wel op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag op school
te vinden om tijdens de korte middagpauze van de leerkrachten de kinderen buiten
op te vangen.
Vanaf het nieuwe schooljaar gaat alles weer terug naar het oude rooster en is er
weer TussenSchoolse Opvang zoals u gewend bent. We leven in een bijzondere
periode en een besluit van het Kabinet om alles weer op slot te gooien kan nog roet
in het eten gooien. Laten we hopen dat dit achterwege blijft. De vrijwillige
TSO-medewerkers missen de kinderen ook ontzettend en zien al halsreikend uit
naar het nieuwe schooljaar.

Wat gebeurt er met uw saldo?
Het tegoed dat u nog heeft blijft staan en kan in principe gebruikt worden tot het eind
van groep 8 voor de inkoop van TSO maar ook voor de betaling van de BSO voor de
komende weken. Gaan uw kind(eren) het komende schooljaar helemaal geen
gebruik meer maken van de TSO of BSO dan kunt u mij een mail sturen met het
verzoek om het bedrag terug te laten storten t soviolier@komkids.info .
Heeft u nog een klein negatief saldo staan, wilt u dat dan alstublieft minimaal
aanvullen tot € 0.
Zoals ieder jaar wordt het saldo van de kinderen van groep 8 aan het eind van het
schooljaar overgemaakt. Dat zal nu iets eerder zijn. Hiervoor hoeft u geen actie te
ondernemen. Ik ga volgende week aan de slag om al de gegevens te verzamelen.
Vervolgens wordt het creditbedrag door de afdeling Financiële Zaken van Komkids
aan u overgemaakt.
Voor vragen kunt u mij natuurlijk altijd mailen, bellen of appen.
Corry, TSO coördinator, Violier

Waarom continurooster voortzetten?
● Voorschriften RIVM handhaven om zo min mogelijk haal en breng bewegingen
in en rond de school te organiseren.
● Geen ouders of volwassenen in de school die niet tot het vaste team behoren.
Bij het reguliere rooster maakt de TSO gebruik van veel vrijwilligers.
● Niet nog eens een verandering in schooltijden invoeren. Er verandert voor de
kinderen en leerkracht vanaf 8 juni al veel door weer de hele week bij elkaar te
zijn en de woensdag ook weer naar school te gaan.
● Zowel de oudergeleding van de MR als de personeelsgeleding van de MR
hebben gekozen voor voortzetting van het continurooster.
Informatie van de PO raad

RIVM-onderzoek naar rol van kinderen in verspreiding coronavirus
Het RIVM heeft op verzoek van het kabinet onderzocht of kinderen een rol spelen in de
overdracht van het coronavirus naar andere kinderen en volwassenen. Deze week werd
dit onderzoek gepubliceerd in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde. Daarnaast is
gekeken naar een mogelijke toename van verspreiding van het virus binnen scholen of de
samenleving als geheel na het heropenen van het primair onderwijs. Uit de resultaten
komt naar voren dat er sinds 11 mei ‘geen aanwijzingen zijn dat er een toename is van
verspreiding van COVID-19 van kinderen op medewerkers, tussen kinderen onderling, of
van medewerkers op kinderen’. De belangrijkste conclusies lees je in deze nota van het
RIVM.

Onze veiligheidsmaatregelen
Vanaf 11 mei handhaven we de volgende veiligheidsmaatregelen en deze blijven van
kracht!
● Voor schooltijd handen goed wassen
● Geen ouders in de school.
● Kleuters worden ‘s morgens buiten opgehaald door de leerkracht
● Voor schooltijd alleen kleuterouders op het plein
● Na schooltijd halen de ouders van de groepen 3, 4 en 5 de kinderen op via de
daartoe aangegeven vakken op het schoolplein
● U kunt kiezen voor de voor- of achteruitgang maar houdt u de voorgeschreven
afstand in acht!!
● Ouders van de groepen 6 t/m 8 halen hun kind indien nodig op via de voorkant
van de school. Deze ouders blijven dus buiten het schoolplein!
● Tijdens schooltijd houden de kinderen 1 ½ meter afstand tot de juf of meester
● Kinderen wassen regelmatig hun handen en altijd na toiletgebruik
● Toiletten worden 3 keer per dag schoongemaakt
● Iedere dag worden deurklinken, trapleuningen en lichtknopjes extra
schoongemaakt met desinfecterende spray.
● Iedere dag worden ook de tafeltjes en stoelleuningen extra schoongemaakt
met desinfecterende spray.
● Tijdens pauzes mogen kinderen spelen en spelletjes doen. We letten erop en
wijzen erop dat kinderen geen “pakkertje” doen of op elkaars rug springen of
om elkaars nek hangen, ook al is er na onderzoek geen aanwijzing dat
kinderen een bron van besmetting kunnen. Vooral in groep 8 waar de kinderen
groter zijn wordt hierop gewezen en letten we erop.

Trakteren op school in tijden van Corona.
Zoals u weet stimuleren wij al sinds twee
jaar dat de kinderen een gezonde traktatie
meenemen naar school. Dat is eigenlijk al
helemaal ingeburgerd. Er wordt echt werk
van gemaakt om gezonde fruit en
groentehapjes uit te kunnen delen.
Nu we extra voorzichtig moeten zijn is er
besloten om alleen voorverpakte traktaties
toe te staan. Dat zal niet altijd precies
volgens de normen zijn van de gezonde
traktatie maar het alternatief is niet trakteren en dat vinden wij bovenop al die andere

beperkingen niet leuk voor het jarige kind. Dus er mag getrakteerd worden maar
graag een voorverpakte traktatie of een vast stuk fruit of groente. Wij geven de
traktatie in ieder geval mee naar huis zodat u zelf als ouder kunt bepalen of uw kind
het op mag eten en wanneer. IJsjes worden niet mee naar huis gegeven! Overleg in
ieder geval vooraf even met de leerkracht als u een ijsje wilt laten trakteren.
Luizen
Als extra toegift zijn er ook weer luizen geconstateerd. Wilt u uw kind goed nakijken
en indien u luizen constateert graag direct bij de apotheker middelen aanschaffen
om het haar te behandelen. Volgt u de richtlijnen in de bijsluiter. Als u luis
constateert mag uw kind niet naar school. Wilt u dit ook alstublieft melden als u uw
kind ‘s morgens bij Frank afmeldt. Wij zullen dit niet in de Nieuwsbrief vermelden
maar we kijken de groep dan extra goed na. Pas nadat er geen neten of luizen meer
uit de luizenkam komen mag het kind weer naar school.
Groep 8
Na lang wikken en wegen en wachten op nieuwe voorschriften, hebben we moeten
besluiten om de kampweek te annuleren. Omdat ook de musical niet zoals we
gewend zijn opgevoerd kan worden in het theater van Spieringshoek is er een geheel
alternatief programma bedacht en zullen we de kinderen toch een fijne week
bezorgen met een uitzonderlijk professioneel afscheid dit jaar. U gaat hier nog van
horen!!
Een heel fijn weekend en tot maandag allemaal!

