Aan de ouders, verzorgers van alle leerlingen

Tilburg, 05-02-2021.
S.A. beste ouders,
Afgelopen dinsdag vertelde Premier Rutte, dat de basisscholen op 8 februari weer
open gaan. Woensdagmiddag en ook pas donderdagavond, werden details gepubliceerd.
We hebben dat verwerkt in onderstaand “Protocol” met de intentie het onderwijs op een verantwoorde manier te openen en tegelijkertijd
de risico’s van verspreiding van het virus zo klein mogelijk te houden Na de 1e scholensluiting hebben we juni 2020 al ervaring opgedaan
met weer opstarten. Voor de veiligheid hebben we veel maatregelen na de zomervakantie niet afgeschaft. Beide komen nu van pas.

Protocol geldig op Ibs Aboe el-Chayr, per 8 februari 2021.
1. Algemene coronamaatregelen:
- Alle kinderen gaan verplicht weer de hele week naar school: Voor alle kinderen geldt de normale leerplicht.
- Kinderen/personeelsleden die hoesten/niezen, koorts hebben smaak missen of benauwd zijn, blijven thuis;
- Dat geldt ook voor kinderen en personeelsleden met zieke gezinsleden (ouders, broertjes en zusjes, etc.);
- Volwassenen houden 1,5 m afstand van elkaar;
- Leerlingen van groep 7 en 8 dragen buiten de klas een mondkapje. Zij brengen dat mee van huis.
- Hoe gaat de school / de klas om met Hygiëne ?
- We stimuleren kinderen zo veel mogelijk thuis naar het toilet te gaan;
- We vragen ouders, kleuters gemakkelijke kleding aan te doen, zodat zij zich op het toilet goed kunnen redden;
- Bij binnenkomst in de klas wassen de leerlingen hun handen. Ook na pauzes en toiletbezoek;
- Tafels, stoelen, keukenblokje, kraan en de deurklink worden na de lessen ontsmet;
- Toiletten, kranen, klinken en trapleuningen in de gangen worden twee keer per dag schoongemaakt door het schoonmaakbedrijf.

2. Reisbewegingen beperken:
- Advies van de regering om groepen op verschillende tijden te laten beginnen en eindigen
- Om het voor ouders met meer kinderen niet erg moeilijk te maken, beginnen en eindigen de lessen voor alle leerlingen tegelijk;
- Leerlingen zijn vanaf 8.20 uur op de speelplaats, bij het bordje van hun klas.
- De schooltijden zijn: 8:30-15:00 uur (vrijdag 8:30-12.00 uur)

- Volgens de deskundigen is de kans op besmetting het grootst tussen volwassenen.
- We laten we zo min mogelijk volwassenen toe in het gebouw en op de speelplaats: Ouder en kind nemen buiten het hek afscheid;
- Bezoekers moeten vooraf afspreken, melden bij Souad, handen ontsmetten, mondkapje dragen en een contactformulier invullen.

- Kinderen worden door één ouder gebracht/gehaald,
- Ouders houden 1,5 m afstand, dragen een mondkapje en gaan direct na het brengen/halen naar huis;
3. Klassen zo veel mogelijk gescheiden houden:
Hoe gaan de leerlingen naar binnen ?
Alleen leerlingen en personeel komen op de speelplaats;
We verdelen de leerlingenstroom over de buitendeuren en er zijn looproutes en verzamelpunten;
Ouders pas op voor besmetting: houd 1,5 m afstand, draag een mondkapje en ga na brengen/halen direct naar huis;
- Leerlingen van groep 7 en 8 komen zo mogelijk alleen naar school;
- Ouders zetten hun kind af en vertrekken weer meteen;
- Kleuters gaan via de buitendeur van hun eigen klas naar binnen. Zij nemen afscheid bij het hek en lopen door het kleine poortje bij
het lokaal van juf Aline naar de buitendeur van de eigen klas, waar de juf al staat te wachten. Groep 0-1 E gaat via de achterkant
van de school naar het lokaal van juf Fillie.
- De groepen: 5B, 5A, 8, 3B en groep 3A gaan via de nooduitgang (bij de parkeerplaats) naar binnen en naar boven.
Deze kinderen gaan alléén door de kleine poort bij de nooduitgang de speelplaats op en verzamelen bij het bordje van hun groep.
Daar is/komt hun juf om ze door de nooduitgang mee naar binnen te nemen.
- De groepen 6B, 6A, 4A, 4B, 7A, 7B, gaan via de voordeur naar binnen.
Deze kinderen gaan door de grote poort de speelplaats op en verzamelen bij het bordje van hun groep. Daar is/komt ook hun juf of
meneer om ze door de voordeur mee naar binnen te nemen.

Waar komen de leerlingen naar buiten en kan ik ze eventueel ophalen ?
- De kleuters worden door de juf via de eigen buitendeur naar de grote poort bij het lokaal van juf Aline gebracht;
- De groepen 3A, 3B, 5A, 5B en groep 8 worden door de leerkracht door de nooduitgang naar het poortje aan de achterkant gebracht;
- De groepen 6A, 6B, 7A, 7B, 4A en 4B worden door hun juf via de voordeur naar buiten gebracht. Ouders blijven op afstand.
Kinderen gaan na schooltijd direct naar huis en blijven niet spelen op de speelplaats.

Tijdens de pauzes: Geadviseerd wordt, de groepen apart te laten pauzeren.
We hebben 16 groepen en een kleine speelplaats. Sommige groepen zullen tegelijk buiten zijn, maar zo veel mogelijk per klas op een
andere speelplek. (Het schema hieronder is een indicatie en kan nog wijzigen)
- Omdat de leerlingen niet allemaal tegelijk op de speelplaats kunnen spelen, pauzeren we in meerdere ploegen en 3 speelplekken:
- Bij het overblijven, eten de kinderen 15 minuten in de klas, met de leerkracht en spelen ze 30 minuten buiten onder toezicht van de
vaste overblijfouders. Omdat we zo weinig mogelijk ouders in de school mogen laten, blijven de vaste overblijfouders buiten.
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4. Testen
Onderwijspersoneel kan met voorrang getest worden. Daardoor hoeven we hopelijk maar kort gebruik te maken van een schaarse
invaller en kunnen de lessen door de eigen leerkracht zo snel mogelijk weer doorgaan.

5. Wat als een kind/personeelslid corona krijgt ?
- We melden dat dan direct aan de GGD die dan een vast protocol volgt;
- Natuurlijk worden ook de ouders op de hoogte gesteld;
- De hele klas van de leerling/personeelslid gaat 5 dagen in thuisquarantaine. Pas na bewijs van een negatieve test mogen leerlingen
weer naar school.
- We starten zo snel mogelijk met het organiseren van thuiswerkpakketten en online-les;

6. Wat zijn andere maatregelen in de school?
- De in de gangen gemaakte afdelingen blijven voorlopig;
- Leerlingen blijven zo veel mogelijk in het eigen lokaal en anders in de eigen afdeling;
- In elk lokaal is een leerkrachtzone. Op tijden dat het mogelijk en wenselijk is, draagt de leerkracht een spatscherm.

7. Wat gaan de kinderen de komende weken leren ?
- De leerlingen volgen het normale lesrooster, met alle vakken;
- De leerlingen van groep 5 t/m 8 doen in de week van 8 februari thuis het middaggebed;
- We moeten voorkomen dat leerlingen van verschillende groepen mengen. Dat belemmert de gecombineerde gymlessen van 7 en 8;
- In de lessen is extra aandacht voor de vakken rekenen en taal;
- In de klas worden methodetoetsen afgenomen, om daarna de kinderen beter te kunnen helpen bij achterstand of hiaten;
- Voor het 2e rapport (18 maart) hebben de leerlingen te weinig les gehad. Daarom slaan we dat over en geven z.s.m. een uitdraai van
de begin maart nog af te nemen toetsen van het leerlingvolgsysteem mee.

8. Wat is bekend over het inhaalprogramma?

- Voor de 2e helft van het schooljaar waren al afspraken gemaakt met “Leren voor de Toekomst” van Darine el Houfi;
- Van de minister mogen enkele leerlingen per groep extra les krijgen na school. De leerkracht kiest de kinderen uit en neemt contact
op met de ouders;
- De lessen beginnen na de voorjaarsvakantie en duren dan tot eind juni;
- De lessen zijn voor groep 4 t/m 8, op elke dinsdag van 15:15 tot 16:45 uur.

9. Agenda:
12 feb
13 feb
26 feb

10. Wat als …

Geen groepen vrij
Voorjaarsvakantie t/m 21 feb
Groep 1-4 vrij

01 mrt
05 mrt
12 mrt

Aanmeldingen VO t/m 4 mrt voor groep 8
Groep 1-2 vrij
Groep 1-2 vrij

- Wat als we een derde coronagolf te verduren krijgen. Door de varianten is dat mogelijk. We volgen dan de instructies van de
overheid en schakelen zo snel mogelijk over naar bijv. thuiswerkpakketten en online les.
- Wat als mijn kleuter niet alleen naar binnen durft / kan? Onderwijsassistenten proberen dat op te lossen door die kinderen mee naar
het lokaal te helpen. Lukt het helemaal niet, dan zoeken we een oplossing;
- Wat als ik vragen heb of contact wil? Meldt u a.u.b. via PARRO of telefoon bij de leerkracht van uw kind(eren).
We hebben vertrouwen in u allen en proberen in de gegeven situatie de risico’s zo klein mogelijk te houden.
We hopen voor onze leerlingen en hun familieleden, en hun leraren, dat zij gezond blijven.
Ws, met vriendelijke groet,
Gerard Roozen

