Extra nieuwsbrief juni 2020

02-06-2020
Ondertussen is duidelijk geworden dat de kinderen vanaf 8 juni weer met volledige klassen naar school kunnen
gaan, wij zijn daar net als u wellicht erg blij mee. De afgelopen weken was het heerlijk om in de kleine groepen
te werken, kinderen kregen zo heel veel aandacht. Nu is echter ook de tijd weer aangebroken om hele dagen
naar school te gaan.
Helaas mogen ouders nog steeds niet de school in, ook wil het RIVM het verkeer tussen school en thuis zoveel
mogelijk beperken. Vanwege deze voorschriften is er in overleg met het de MR, team en het bestuur besloten,
dat wij moeten gaan werken met een continurooster. Het overblijven is anders niet te organiseren en gelukkig
is de opvang voor de kinderen van ouders in de cruciale beroepen niet meer volledig nodig.
Vanaf 8 juni zullen alle GAVE-scholen in ieder geval tot de herfstvakantie gaan werken met onderstaande
schooltijden. Wij kiezen er bewust voor om niet tot de zomervakantie te gaan werken met een continurooster,
maar in ieder geval tot de herfstvakantie. Het coronavirus en de beperkingen die dat met zich meebrengt zal
nog een tijd onder ons zijn. Het geeft voor alle partijen rust en duidelijkheid wanneer wij voor een periode van
5 maanden weten wat de schooltijden zijn. In de periode na de zomervakantie gaan wij onderzoeken of het
mogelijk is om terug te gaan naar het oorspronkelijke rooster. De eerdere informatie over het lestijdenmodel
staat hier helemaal los van, deze werkgroep komt al ruim 1 jaar samen om hierover na te denken.
Dag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

Groep
Groep 1 tot en met 8
Groep 1 tot en met 8
Groep 1 tot en met 8
Groep 1 tot en met 8
Groep 1 t/m 4
Groep 5 t/m 8

lestijden
8.30 uur t/m 14.30 uur
8.30 uur t/m 14.30 uur
8.30 uur t/m 12.15 uur
8.30 uur t/m 14.30 uur
8.30 uur t/m 11.45 uur
8.30 uur t/m 14.30 uur

Inloop
8.25-8.35 uur
8.25-8.35 uur
8.25-8.35 uur
8.25-8.35 uur
8.25-8.35 uur

Verschillende mailwisselingen zijn er geweest met BSO-organisaties. Het is niet bij alle organisaties mogelijk
dat de kinderen 1 uur eerder opgehaald worden en de kosten van dit extra uur zal in rekening gebracht moeten
worden bij de ouders. Wij hebben daarom besloten dat de kinderen die gebruik maken van BSO tot de
zomervakantie op de maandagen, dinsdagen en donderdagen tot 15.30 uur op school mogen blijven. In de
eigen klas of de opvanggroep. Wilt u via Parro dit voor de zekerheid ook nog even doorgeven op welke dagen
uw kind naar BSO gaat en bij welke organisatie?

Prinses Beatrixschool
Prins Willem-Alexanderpark 602
0318-522807
beatrixschool@gavescholen.nl
www.beatrixschool.gavescholen.nl

Wanneer u gebruik maakt of gaat maken van BSO dan zou u met deze organisatie een afspraak moeten maken
voor komend cursusjaar. Wij zullen namelijk in ieder geval tot de herfstvakantie gaan werken met een
continurooster, de kinderen zijn dan om 14.30 uur vrij en er zal dan geen opvang meer zijn tot 15.30 uur.
Tot de herfstvakantie hopen wij zo een oplossing gevonden te hebben, het is nog afwachten of wij na de
herfstvakantie weer terug kunnen gaan naar het oorspronkelijke rooster of dat wij dit rooster voort moeten
zetten.
Hieronder nog een aantal praktische opmerkingen:





Willen de kinderen die een laptop van school geleend hebben deze inleveren in de directiekamer? Alvast
bedankt.
Binnenkort ontvangen alle ouders van de GAVE-scholen een mail van onze administratief medewerkster
m.b.t. de ouderbijdrage en de reeds betaalde overblijfkosten.
Bij binnenkomst wassen de kinderen de handen. Tussendoor ook zoveel mogelijk. Voordat ze naar huis gaan
worden ook de handen weer gewassen.



Bij ziekte van de leerkracht proberen wij zoveel mogelijk onderwijs op afstand te blijven geven.



Laat kinderen kleding dragen die zelfstandig aan- en uitgetrokken kan worden en kan worden 'vastgemaakt'
(knopen van broeken, klittenband e.d.)



Laat kinderen eten en drinken meegeven dat gemakkelijk zelf kan worden 'genuttigd' (geen lastige bekers,
maar pakjes ed.; schoongemaakt fruit). Voor de ochtend maar ook de middag.



Aan het eind van de lesdag worden de kinderen groepsgewijs naar buiten gebracht door de leerkracht.



We houden ons binnen de school aan de richtlijnen van het RIVM.



De gespreksavonden zullen telefonisch plaatsvinden. De voorlopige advies gesprekken zullen wel op school
gehouden worden. U ontvang hier later meer informatie over.



We denken na over de afscheidsavond voor groep 8. Het ziet ernaar uit dat deze in aangepaste vorm door
kan gaan.



Op de website vindt u een poster met de maatregelen die op onze school gelden. Hierbij de link.



Er is ook weer een filmpje opgenomen met een boodschap voor de kinderen. Hierbij de link.

Met vriendelijke groet,
Namens het team van de ‘Prinses Beatrixschool’
Janita Goedhart-Theunisse
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