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School vanaf maandag 8 februari weer open!
Wij zijn heel blij dat we komende maandag alle kinderen weer op school mogen ontvangen! En we
kunnen ons goed voorstellen dat de kinderen ook heel graag hun groepsgenoten weer willen
ontmoeten. In de extra nieuwsbrief informeren wij u over de praktische kant van de heropening.
Zoals u wellicht weet, heeft het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een servicedocument
opgesteld voor het ‘funderend onderwijs’. Afgelopen week is hier een aanvullend document bij
gekomen met maatregelen. Deze beide servicedocumenten zijn het uitgangspunt voor het protocol dat
opgesteld is door de PO-raad. Een groot deel van de maatregelen is óf wettelijk verplicht óf gedefinieerd
als ‘noodzakelijke maatregel’. Deze maatregelen moeten scholen onder alle omstandigheden opvolgen.
Er zijn echter ook maatregelen die gelden als ‘dringend advies’. Hiervoor geldt dat scholen deze
maatregelen zo goed mogelijk invoeren, rekening houdend met hun eigen context. Over deze laatste
categorie maatregelen hebben de directeuren van de scholen van Fiers afspraken gemaakt, passend bij
onze scholen. De afspraken die voor alle scholen van Fiers gelden, kunt u lezen in de bijgevoegde brief
vanuit het bestuurskantoor van Fiers. Naast die Fiers brede afspraken zijn er ook specifieke afspraken
voor CBS De Fontein. In deze extra nieuwsbrief informeren wij u over deze school specifieke afspraken.
Wilt u beide brieven zorgvuldig doorlezen en ook met uw kind(eren) doorspreken hoe de binnenkomst
a.s. maandag op school gaat plaatsvinden? Uiteraard zullen wij maandag op school in de groepen ook
met de kinderen bespreken wat de afspraken zijn.

Brengen en halen
Wij willen u vragen om kinderen die naar school gebracht worden zoveel mogelijk door 1 volwassene te
laten brengen / ophalen Indien mogelijk, gaan kinderen zelfstandig naar school. Zoals het hele
schooljaar al gebruikelijk, is het niet toegestaan dat ouders op het plein komen. U wordt dan ook
wederom verzocht aan de buitenzijde van de blauwe lijn te blijven en ten opzichte van anderen
minimaal 1,5 m. afstand te houden. Wij wijzen u ook op het dringende advies van de overheid om bij
het brengen en halen van uw kind ook buiten een mondneusmasker te dragen.

Start van de schooldag
De kinderen mogen vanaf kwart over 8 op school komen en gaan dan meteen naar binnen. Ze doen hun
jas in de luizenzak, nemen hun tas mee het lokaal in, wassen in het eigen lokaal hun handen en gaan
vervolgens op hun plaats zitten om bijv. te lezen.
Op maandag 8 februari verwachten wij dat alle kinderen van de groepen 3 t/m 8 hun Chromebook,
inclusief lader, en werkboeken e.d. weer bij zich hebben!
De leerlingen van de groepen 5 t/m 8 maken gebruik van de hoofdingang (naast het directiekantoor), de
leerlingen van groep 3/4 en de peuters maken gebruik van de ingang naast de koffiekamer en de
kleuters maken gebruik van de ingang aan zijde van de Oldenhoffstraat. Zodra kinderen op het
schoolterrein zijn (lees: binnen de blauwe lijnen) doen zij hun best niet te mengen met kinderen uit een
andere combinatiegroep.
Wilt u er zorg voor dragen dat uw kind niet via het andere plein of deur de school binnen gaat (ook niet
wanneer een broertje/zusje hier gebruik van maakt).
V.w.b. het brengen van kleuters: al het gehele schooljaar blijven ouders aan de buitenzijde van de
blauwe lijn. Mocht een leerling moeite hebben met zelf naar de ingang lopen, dan werd ook voor de
kerstvakantie deze leerling al door de eigen leerkracht naar binnen begeleid. Dit blijven we zo doen.
De leerkrachten die de betreffende dag lesgeven, zijn op het moment van binnenkomst van de
leerlingen al in het lokaal aanwezig. Zo mogelijk loopt dagelijks voor schooltijd ook een teamlid buiten.
Wilt u iets doorgeven aan de leerkracht van uw kind, dan vragen wij u dit via de mail te doen.
Peuterspetters: janny.hummel@fiers.nu
Groep 1/2: jennie.weitkamp@fiers.nu en janine.westerhof@fiers.nu
Groep 3/4: joke.geugies@fiers.nu en brenda.elzen@fiers.nu en jolande.vanderzaag@fiers.nu
Groep 5/6: demi.lamberink@fiers.nu en marieke.nijboer@fiers.nu
Groep 7/8: marieke.nijboer@fiers.nu en marlon.scholten@fiers.nu
De eindtijden blijven ongewijzigd:
Maandag, dinsdag en donderdag voor de groepen 1 t/m 8: 14.30 uur
Woensdag voor de groepen 1 t/m 8: 12.30 uur
Vrijdag voor de groepen 1 t/m 4: 12.00 uur
Vrijdag voor de groepen 5 t/m 8: 14.30 uur
Bij het verlaten van de school zullen wij er op toe zien dat kinderen van verschillende groepen niet
gelijktijdig door de zelfde uitgang vertrekken. Zolang kinderen op het schoolterrein zijn (lees: binnen de
blauwe lijnen) verwachten wij dat zij hun best niet te mengen met kinderen uit een andere
combinatiegroep.
V.w.b. Peuterspetters: het is nieuw dat de peuters gebruik gaan maken van de ingang naast de
koffiekamer (via het grote plein!). Om de peuters niet gelijktijdig met de oudere kinderen over het plein
te laten lopen, willen wij in ieder geval tot de voorjaarsvakantie de tijden van Peuterspetters iets
opschuiven. Op woensdag 10 februari komen de peuters dan om 8.40 uur. Ouders wachten met hun
peuter (op afstand van andere ouders) naast het fietsenhok op het grote plein (ingang plein aan de
Westrupstraat), waar juf Janny en juf Sanne de peuters ophalen. Om 12.10 uur gaan juf Janny en juf
Sanne met de peuters weer naar buiten, waar de ouders weer op de zelfde plek op hun peuter wachten.
Op vrijdag kan dit dan op de zelfde tijden en de zelfde manier plaatsvinden.

Groepen blijven op school gescheiden
De groepen hebben apart van elkaar pauze. Twee groepen zijn gelijktijdig buiten, maar zullen zich niet
mengen. De enige uitzondering hierop zijn de peuters/kleuters. Zij spelen wel gezamenlijk buiten.
Binnen een combinatiegroep zullen wij geen kleinere groepen vormen. Het is namelijk binnen de
klaslokalen niet mogelijk om tussen verschillende groepjes leerlingen minimaal 1,5 m. afstand te
bewaren. Deze maatregel wordt geadviseerd zodat bijv. niet een hele groep in quarantaine zou hoeven
wanneer er één kind in een kleinere groep besmet blijkt met corona. Omdat het niet mogelijk is om
voldoende afstand te bewaren binnen het lokaal wanneer we kleinere groepen zouden vormen, is het
zeer waarschijnlijk dat bij een besmetting de hele groep, incl. leerkracht in quarantaine moet.
Overigens is het zo dat bij een besmetting binnen school altijd contact opgenomen wordt met de GGD
voor advies. Dit advies wordt meegenomen in de afweging wie in quarantaine moeten.

Verjaardagen
Als kinderen jarig zijn mogen ze in de eigen groep trakteren op een apart verpakte traktatie. De jarige
kiest een verjaardagskaart. Met deze kaart kan de jarige helaas niet langs de overige groepen. De
leerkrachten schrijven hun naam gedurende de dag op de kaart en aan het eind van de schooldag gaat
de verjaardagskaart mee naar huis.

Gymlessen
Gymlessen in de sporthal zijn voorlopig nog niet mogelijk (in ieder geval niet tot de voorjaarsvakantie).
Wanneer we kiezen voor een ‘gymles buiten’, zal deze plaatsvinden zonder mengen van groepen.
Hiervoor heeft uw kind geen gymkleren nodig. De kleuters en peuters kunnen wel gebruik maken van
het speellokaal. Zij hebben dus wel gymschoenen nodig. Als het goed is, zijn deze voor alle kinderen al
op school aanwezig.

Externen binnen school niet toegestaan
In ieder geval tot de voorjaarsvakantie is de stelregel op de scholen van Fiers: geen externen binnen de
school. Dyslexiebehandeling fysiek op school is bijv. dus niet mogelijk. Wat we wel zouden kunnen
faciliteren is een moment waarop de betreffende leerling online dyslexiebehandeling heeft onder
schooltijd (aparte werkruimte voor de leerling binnen het schoolgebouw).

Welbevinden voorop
De focus zal de komende tijd liggen op het welbevinden van de kinderen binnen het onderwijs. Hoe
hebben ze de afgelopen periode ervaren, hoe gaat het met ze, hoe vinden ze het dat ze weer naar
school mogen. Omdat door de lockdown kinderen net zo lang niet samen in een groep hebben gezeten
als tijdens een zomervakantie, zullen we vanaf maandag ook expliciet aandacht besteden aan de
groepsvorming.
Daarnaast is er uiteraard ook aandacht voor het leren en waar uw kind t.o.v. de leerlijn nu staat.
Hierover ontvangt u volgende week meer informatie.

Gezondheid
Uit het servicedocument van de overheid:
‘Al het onderwijspersoneel, leerlingen en andere aanwezigen in of bij school moeten volledig
klachtenvrij zijn en anders thuisblijven. Zij blijven ook thuis als een huisgenoot naast milde corona
klachten ook koorts (vanaf 38 graden Celsius) of last van benauwdheid heeft. Voor leerlingen van de
basisschool geldt dat zij bij een neusverkoudheid gewoon naar school mogen. Ook in het geval van
chronische verkoudheidsklachten, astma of hooikoorts kan een leerling naar school.’
Wij vragen hierbij uw medewerking.
Ontwikkelt een teamlid gedurende een schooldag bovengenoemde klachten, dan zal deze meteen naar
huis gaan en zich laten testen.
Ontwikkelt een leerling gedurende een schooldag bovengenoemde klachten, dan zullen wij contact met
de ouders / verzorgers opnemen en wordt verwacht dat u uw kind komt halen.

Wat als een groep in quarantaine moet?
Mocht zich de situatie voordoen dat een groep (incl. leerkracht) in quarantaine moet, dan zullen wij zo
goed als mogelijk onderwijs op afstand verzorgen. Omdat ouders / verzorgers de keuze hebben om hun
kind al dan niet te laten testen, vanaf de 5e dag van het laatste contact met iemand die corona heeft,
kan zich de situatie voordoen dat op de 6e dag een deel van de groep weer op school is, maar een ander
deel nog thuis (kinderen die niet getest worden, moeten nl. 10 dagen in quarantaine). Of hybride
onderwijs (de combinatie lesgeven op school en gelijktijdig onderwijs op afstand verzorgen) mogelijk is,
moeten we gaan ervaren. Wij zijn druk doende hier een plan voor te maken.

Korte lijnen tussen school en thuis
Heeft u vragen die na het lezen van deze nieuwsbrief niet beantwoord zijn? Laat dit a.u.b. weten.
Van onze kant willen wij u vragen contact met school op te nemen wanneer binnen uw gezin sprake is
van een (mogelijke) besmetting met corona Samen kunnen we dan bespreken wat kan en mag rondom
het naar school gaan.
Binnen De Fontein hebben we afgesproken dat specifieke vragen m.b.t. onderwijs en corona via juf
Wilma gaan. Dit kan via info@fonteinsleen.nl of via wilma.geuzinge@fiers.nu of (in dringende gevallen)
via 06-24659530

