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NIEUWS
Nieuwsbrief 11 – 6 maart 2020
Belangrijke data: : (kijk ook op de website:
https://bijlmerdrie.nl/kalender/

Zoals u al heeft gelezen in het Parro bericht zijn er
door Zonova richtlijnen ontwikkeld voor het weer
(gedeeltelijk) open gaan van de scholen van onze
stichting De richtlijnen zijn in lijn met het protocol
van de PO-raad. Dit uitgebreide protocol kunt u
lezen

25 april t/m 10 mei

meivakantie

21 en 22 mei

hemelvaart

https://www.poraad.nl/files/werkgeverszaken/prot
ocol_regulier_def.pdf

1 en 2 juni

Pinksteren en studiedag

Hierin staat alles uitgewerkt en als u vragen heeft,
bestudeert u dan eerst dit document alvorens de
school te bellen.

Welkom

De belangrijkste uitgangspunten bij heropening zijn:

-Zo min mogelijk verkeer naar en in de school
Na zes weken onderwijs op afstand gaan we de
leerlingen weer (gedeeltelijk) les geven. Wat was
het een omslag voor u en voor ons. We willen u
eerst ontzettend bedanken voor uw inzet en
begeleiding tot nu toe!
We zullen de eerste dagen vanaf 11 mei veel
aandacht hebben voor het welbevinden van de
leerlingen. Ervaringen delen en weer samen praten
en spelen. Elke dag zullen we hier met opdrachten
en gesprekken aandacht aan besteden. Uit de
enquête over het thuisonderwijs (zie verderop voor
de uitslag) blijkt ook dat vooral hier het missen zit
bij de leerlingen. De sociale contacten, het bij je
groep horen, de juf of meester etc, wordt het
meest gemist. Fijn dat we dat nu weer kunnen gaan
oppakken. Hoe gaat het er dan na 11 mei uitzien?

11 mei: de school weer 2 dagen per
gezin open en halve groepen naar
school. Ouders mogen het gebouw niet
in.

-Veiligheid medewerkers en leerlingen op
school
Daarom is gekozen voor ongeveer 50% onderwijs.
Gegeven aan halve groepen voor hele dagen.
Wij hebben ernaar gestreefd dat kinderen uit één
gezin op dezelfde dagen naar school kunnen. Dat is
gelukt!
Uw kind(eren) gaan of maandag en donderdag naar
school. Of ze gaan dinsdag en vrijdag naar school.
De schooltijden wijzigen iets. Van 8.20 ( verzamelen
buiten) tot 14.00.
U hoort dat vandaag van uw eigen leerkracht. Er
kan echt niet geruild worden. Dit is organisatorisch
onmogelijk. We hopen op uw begrip. En bedenk
eerst vijf dagen niet naar school nu in ieder geval
twee dagen wel!
( uitzondering hierop zijn de leerlingen van beide ouders werkzaam in
vitaal beroep die worden alle dagen opgevangen, zoals we nu ook al
doen)

Schoolgebouw niet betreden. Afspraken digitaal
Ouders en alle andere volwassenen, buiten het
eigen personeel, mogen het gebouw niet in.
Afspraken kunnen alleen digitaal en telefonisch
plaats vinden.
Buiten halen en brengen op tijd zijn
Dat betekent dat de leerkracht van uw kind, om
8.20 de kinderen die buiten op een vaste plek per
groep gaan verzamelen, komen ophalen en mee
naar binnen nemen. Om 14.00 nemen wij ze mee
naar buiten naar dezelfde plek als ’s morgens.
Uw kind MOET dus echt op tijd zijn om en om 8.20
buiten klaar staan.
De plek waar u moet verzamelen is bij de
buitendeur van het eigen lokaal van uw groep
Hygiëne maatregelen
We verwachten dat alle kinderen hun handen goed
hebben gewassen voordat zij naar school gaan.
Bij binnenkomst beginnen wij met handen wassen.
Er zijn papieren handdoekjes in elke groep en zeep.
Elke keer als we buiten zijn geweest wassen wij
weer met de kinderen hun handen. Dat is dus
meerdere malen per dag.
In elke groep is een schoonmaakspray en
schoonmaakdoekjes aanwezig om deurklinken,
toetsenborden, tafelblad etc extra te kunnen
schoonmaken. Daarnaast wordt 2x dagelijks in de
hele school, alle deurklinken en andere veel
aangeraakte oppervlakten schoongemaakt. Dit
deden we overigens al in de week voordat we dicht
moesten en zetten we voort.
Het personeel zal geen beschermde kleding dragen.

Het personeel onderling moet de 1,5 meter afstand
in acht nemen.
Daarom zijn er halve groepen en gaan leerkrachten
na 14.00 meteen naar huis om thuis verder te
werken. Zij blijven vooral zo veel mogelijk de hele
dag in hun eigen lokaal.
Geen extra activiteiten buiten school of in school
Alle excursies, en activiteiten zijn afgelast. Dus geen
leerorkest, Topuur, Na schoolse activiteiten,
schooltuinen etc gaan NIET door. Ook de schoolbib
is dicht om geen kinderen in gangen te laten lopen.
Er zijn wel gymlessen van een half uur. Ieder kind
krijgt op de twee dagen dat hij/zij naar school gaat,
een bewegingsles. Zonder omkleden en vaak
buiten.
Buiten spelen
Er wordt per twee halve groepen buiten gespeeld.
Thuisonderwijs: geen contact op die dagen met
eigen juf/meester
Op de dagen dat uw kind niet op school is gaat het
thuisonderwijs zoveel mogelijk door. Met een
belangrijk verschil dat er geen contact kan worden
opgenomen met de juf of meester die staat nl voor
de andere halve groep les te geven!
We zijn bezig om te kijken of er toch nog een
aanspreekpunt te realiseren is. Dat hoort u verder
vanaf 11 mei. We zijn hier vandaag naar aan het
kijken.
Op woensdag vangen wij samen met Wereldwijs
twee groepen van kwetsbare leerlingen extra op.
De andere leerkrachten werken dan thuis om zowel
de lessen die zij moeten geven als het
thuisonderwijs voor te bereiden.

afstand
De leerlingen hoeven de afstand van 1,5 meter niet
te hanteren.

Personeelsbezetting = krap, geen vervanging
mogelijk en dus geen les bij ziekte

De leerkracht tov kinderen hanteert de afstand van
1,5 meter zo veel mogelijk

Op dit moment zijn we heel krap bezet. Er is geen
enkele speling bij de bezetting van de groepen.

Zodra dus iemand ziek wordt kan er geen onderwijs
gegeven worden en vallen we terug op onderwijs
op afstand en als dat ook niet kan dan is dat ook zo.
Het is daarom van groot belang dat ons personeel
niet besmet raakt, met name door andere
volwassenen. Houdt u zich dus aan de richtlijnen!
Ouders die een kind hebben met een verhoogd
riscio, verhoogde kans bij ernstig beloop, volgens
het RIVM kunnen worden vrijgesteld van onderwijs.
Wilt u zich melden bij de directie per mail.
En tot slot
Na deze enorme hoeveelheid informatie zijn we
ook gewoon weer blij dat we alle kinderen na de
vakantie weer gaan zien!
Welcome
After six weeks of distance education, we are going to
(partially) teach the students again. What a turnaround
for you and for us. We would like to thank you very much
for your efforts and guidance so far!
The first days from May 11 we will pay a lot of attention
to the well-being of the students. Share experiences and
talk and play together again. Every day we will pay
attention to this with assignments and conversations.
The survey about home education (see below for the
results) also shows that the students in particular are
missing out on this. The social contacts, belonging to
your group, the teacher or master, etc., are the most
missed. Thank you for picking it up again. How will it look
after May 11?
May 11: the school is open again 2 days per family and
half groups to school. Parents are not allowed to enter
the building.

As you have already read in the Parro report, Zonova has
developed guidelines for the (partial) reopening of our
foundation's schools. The guidelines are in line with the
protocol of the PO council. You can read this extensive
protocol
https://www.poraad.nl/files/werkgeverszaken/protocol_
regulier_def.pdf
Everything is detailed here and if you have any questions,
please study this document before calling the school.
The main principles for reopening are:

-As little traffic as possible to and in the school
-Safety of employees and students at school
That is why approximately 50% education has been
chosen. Given to whole day half groups.
We have strived to ensure that children from one family
can go to school on the same days. It worked!
Your child (ren) go to school on Monday and Thursday.
Or they go to school on Tuesday and Friday. School times
change slightly. From 8.20 (gather outside) to 2.00 pm.
You will hear that today from your own teacher. There is
really no exchange. This is organizationally impossible.
We hope for your understanding. And don't think about
going to school for five days, now at least two days!
(the exception to this are the pupils of both parents
working in a vital profession who are taken care of every
day, as we already do)
Do not enter the school building. Appointments digitally
Parents and all other adults, other than their own staff,
are not allowed to enter the building. Appointments can
only be made digitally and by telephone.
Pick up outside and bring it on time
This means that at 8.20 the teacher of your child will pick
up and take the children who are going to gather outside
a fixed place per group. At 14:00 we take them outside to
the same place as in the morning.
So your child MUST be on time around 8:20 am outside.
The place where you need to collect is indicated outside.
You will receive a map for this at the end of your holiday.
Hygiene measures
We expect all children to wash their hands well before
going to school.
Upon entering we start with hand washing. There are
paper towels in each group and soap.
Every time we have been outside we wash our hands
with the children again. So that is several times a day.
In each group there is a cleaning spray and cleaning
wipes available for extra cleaning of door handles,
keyboards, table tops, etc. In addition, 2x daily
throughout the school, all door handles and other

frequently touched surfaces are cleaned. We did this in
the week before we had to close and we continue.

prepare both the lessons they have to give and the home
education.

Personnel will not wear protective clothing.

Staffing = tight, no replacement possible and therefore
no lesson in case of illness

distance
Students do not have to handle the distance of 1.5
meters.
The teacher compared to children uses the distance of
1.5 meters as much as possible
The personnel themselves must observe the 1.5 meter
distance.
That is why there are half groups and after 14.00
teachers immediately go home to continue working at
home. In particular, they stay in their own classroom as
much as possible throughout the day.
No extra activities outside of school or in school
All excursions and activities have been canceled. So no
learning orchestra, Topuur, After school activities, school
gardens etc will NOT take place. The school library is also
closed to prevent children from walking in corridors.
There are half hour gym classes. Every child receives a
movement lesson on the two days that he / she goes to
school. Without changing clothes and often outside.
Playing outside
Each year layer (so two half groups of the same year
layer) is played outside in a fixed place that differs per
break to keep it varied for the students. A schedule has
been made. The annual layers do not mix outside and the
teacher supervises the own annual layer. (the other
teacher has a 15 minute break)
Home education: no contact with your own teacher on
those days
Home education continues as much as possible on the
days when your child is not in school. With one important
difference that it is not possible to contact the teacher or
teacher who stands for teaching the other half group!
We are working to see if there is still a point of contact to
be realized. You will hear that from 11 May. We are
looking at this today.
On Wednesday we receive two groups of vulnerable
students extra. The other teachers then work at home to

At the moment we are very tightly occupied. There is no
leeway in the occupation of the groups.
As soon as someone gets sick, no education can be given
and we fall back on distance education and if that is not
possible then it is.
It is therefore very important that our staff do not
become infected, especially by other adults. So stick to
the guidelines!
Parents who have a child with an increased risk, an
increased chance of a serious course, according to the
RIVM, can be exempted from education. Please report to
the management by email.
And finally
After this enormous amount of information, we are also
happy that we will see all the children again after the
holidays!

