4 februari 2021

Nieuwsbrief van Jenaplanschool De Pontonnier in Hoorn
NIEUWS VAN DE DIRECTIE
AGENDA

Maandag 8 februari
Dinsdag 9 februari
Dinsdag 16 februari
Ma. 22 t/m vr. 26 februari

De school is weer open!
Schoolspullen en chromebooks meenemen
20.00-21.30u: online OV-vergadering
19.30-21.00u: online MR-vergadering
Voorjaarsvakantie

HEROPENING OP 8 FEBRUARI

Beste ouders/verzorgers,
Zoals u weet openen de scholen voor basisonderwijs vanaf maandag 8 februari weer hun deuren
voor alle kinderen. Wij doen dit op een manier die zowel voor leerkrachten als kinderen zo veilig
mogelijk is. De richtlijnen vanuit het RIVM en de PO-raad zijn hierbij leidend. De afgelopen dagen zijn
wij, in afwachting van nieuwe richtlijnen, bezig geweest met de voorbereiding hierop. In deze
nieuwsbrief vindt u de manier waarop De Pontonnier haar deuren weer opent. Deze maatregelen
zullen tot tenminste de voorjaarsvakantie gelden.
ALGEMEEN

Er geldt een aantal algemene regels;
● Scholen zijn open voor fysiek onderwijs.
● Leerlingen komen naar school, de leerplicht is van kracht.
● Als fysiek onderwijs niet mogelijk is, schakelt de school
over op online onderwijs.
● De school kan sluiten op advies van de GGD of als er het
organisatorisch onmogelijk wordt om open te blijven.
GESPREIDE HAAL- EN BRENGTIJDEN

Om drukte op het schoolplein en in de school zoveel mogelijk te
beperken gaan wij verschillende haal- en brengtijden hanteren. In het schema ziet u wanneer uw
kind op school verwacht wordt en weer naar huis kan.
Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag
groep 1/2

8.30

14.15

eigen ingang

groep 3/4

8.20

14.05

hoofdingang

groep 4/5
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14.15
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groep 6/7
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groep 7/8
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Woensdag
groep 1/2

8.30

12.30

eigen ingang

groep 3/4

8.20

12.20

hoofdingang

groep 4/5

8.30

12.30

hoofdingang

groep 6/7

8.25

12.25

zijdeur/SKH

groep 7/8

8.35

12.35

zijdeur/SKH

● De oudste kinderen komen zoveel mogelijk alleen naar
school. Ouders beoordelen of dit verantwoord is.
● De haal- en brengtijden van het jongste kind gelden bij
meerdere kinderen uit één gezin.
● Wij vragen ouders/verzorgers op het schoolterrein een
mondkapje te dragen en zo kort mogelijk op het schoolterrein
te verblijven. Uiteraard blijft u op 1,5 meter afstand van
andere volwassenen.
IN DE SCHOOL

●
●
●
●
●
●

Kinderen zitten op een vaste plek in de klas
Bij de kleuters is dit niet werkbaar, zij worden niet op vaste
plekken gezet, maar kunnen zich vrij door de ruimte bewegen.
Buitenspelen in de pauze gebeurt alleen met de eigen groep.
Er vinden geen gezamenlijke activiteiten plaats zoals vieringen.
Mondkapjes worden dringend geadviseerd in groep 7 en 8 op
momenten dat leerlingen door de klas lopen of in de gangen zijn.
Ook de combinatiegroep 6/7 gebruikt een mondkapje op
momenten dat leerlingen door de klas lopen of in de gangen zijn.

GEZONDHEID

●

●

●
●

●

Uiteraard worden alle hygiënemaatregelen nogmaals
met de kinderen besproken en zullen wij er op toezien
dat we ons hier goed aan houden.
Er is op dit moment nog geen nieuwe beslisboom
beschikbaar. Zodra die er is, delen we deze uiteraard
met u.
Bij besmetting is er contact met de GGD, het advies dat
zij geven, wordt opgevolgd.
Als een kind besmet is, gaat de hele klas in quarantaine
voor tenminste vijf dagen. Na vijf dagen kan er getest
worden. Kinderen die niet getest worden, blijven tien
dagen thuis.
Bij een besmetting zullen wij de ons houden aan de
regelgeving op gebied van bescherming van
persoonsgegevens/privacy.

De Pontonnier – Stichting Penta te Hoorn

4 februari 2021
ONDERWIJS

●
●
●

●

●

Bij quarantaine van de hele klas, zal er overgeschakeld worden op online onderwijs.
Leerkrachten geven fysiek of online onderwijs. Een combinatie hiervan is geen mogelijkheid.
Kinderen die thuis zijn, kunnen zelfstandig werken.
We richten ons op een zo normaal mogelijk rooster, met inachtneming van de richtlijnen. Dat
betekent dat kinderen zoveel mogelijk op hun eigen plek werken en er geen andere groepjes
gevormd worden.
Er is extra aandacht voor het pedagogisch aspect. Kinderen zijn lang thuis geweest en zullen
weer moeten wennen aan de schoolse situatie. Dit doen we door gesprekken te voeren
waarbij we gebruik maken van de methode KWINK.
De middentoetsen van CITO zullen twee weken na de voorjaarsvakantie afgenomen worden.

GYM

De gymlessen zullen buiten plaatsvinden. De gymzalen zijn op dit moment nog gesloten.
ALGEMEEN NIEUWS
Er zullen morgen, vrijdag 5 februari, geen online lessen plaatsvinden. De leerkrachten hebben de tijd
nodig om maandag weer fysiek onderwijs te kunnen bieden.
Maandag nemen de kinderen hun boeken weer mee naar school.
Ook de Chromebooks worden maandag weer ingeleverd.
Tot slot wil het team van De Pontonnier u hartelijk bedanken voor uw inzet tijdens de weken van
thuisonderwijs. Dank u wel.
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