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Versoepelingen Coronabeleid IKC Spoorbuurt Onderwijs
Ingangsdatum: maandag 28 februari

Beste ouder(s),

In lijn met het kabinetsbeleid zullen wij met ingang van maandag 28 februari grote versoepelingen
doorvoeren in ons beleid.  Met ingang van deze datum komen de beperkende maatregelen zoals wij
deze hanteerden te vervallen. Dit betekent dat we van een aantal maatregelen die we twee jaar
hebben moeten hanteren afscheid gaan nemen. Daar zijn we erg blij mee en dat is best een mijlpaal!
Wel blijven er met ingang van die datum basisadviezen gelden. Dit zijn:

● Was de handen vaak en goed
● Blijf thuis bij klachten en doe een zelftest of laat je testen bij de GGD. Ga na een positieve test

in isolatie.
● Zorg voor voldoende frisse lucht
● Advies om twee keer per week een zelftest te doen voor medewerkers en leerlingen in de

groepen 6 t/m 8. De testen zullen we na de vakantie blijven verstrekken aan deze
doelgroepen en ook zal het ministerie voor leerlingen in de andere groepen testen
beschikbaar gaan stellen.

Na de voorjaarsvakantie is het niet meer nodig een mondkapje te
dragen. Ook vervalt de anderhalve metermaatregel.

Samenwerken en samen vieren
Na de voorjaarsvakantie mogen we met de kinderen ook weer
groepsoverstijgend werken en vieringen samen houden. We zullen dit
feestelijke moment, dat we de afgelopen twee jaar hebben gemist, met de
kinderen vieren op maandag 28 februari in aula!

Halen en brengen

U kunt zelf blijven kiezen voor welke route u neemt naar school. Alle ingangen (Philipponastraat

Nieuweweg en Boevenbos) blijven beschikbaar en u bent op het plein van harte welkom zonder de

afstandsmaatregel. We vragen u om  kinderen vanaf groep 5 zelfstandig naar school te laten komen.

We hebben gezien hoe goed zelfstandig de kinderen dit kunnen en het scheelt daarnaast een hoop

extra verkeer. De toegangsroute via de kerk blijft open voor ouders van de kleutergroepen.

Verkeerssituatie

Met de mogelijk extra verkeersdrukte in het vooruitschiet willen wij u met klem verzoeken u te

houden aan de verkeersregels. IKC Spoorbuurt kent geen kiss- en ridezone. Stoppen op of nabij

zebrapaden om uw kind te laten uitstappen is niet toegestaan. Parkeren op de stoep of op de gele

streep is niet toegestaan. Gebruikt u de daarvoor bestemde parkeervakken om en nabij de school.

Ook vragen wij u geen fietsen te stallen voor de uitritten en of looppaden naar onze omwonenden.

Let op uw verkeersgedrag in het belang van de veiligheid van alle kinderen.
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Deur open vanaf 8.20 uur

De kinderen van de groepen 3 t/m 8 komen nu reeds twee jaar zelfstandig naar binnen. Dit geeft in

de school en bij de kinderen veel rust. Ook uit de eerder gehouden ouderenquête gaf 84% van de

ouders aan dat zij dit beleid fijn vinden. Zoals al aan het begin van dit schooljaar is gecommuniceerd

blijven we dit behouden. Dit betekent dat er ‘s morgens geen inloop is voor ouders. We behouden

onze huidige werkwijze.

Groepen 1-2 a, 1-2b en 1-2c

De kinderen mogen ‘s morgens op het kleuterplein worden gebracht. De leerkrachten van alle drie de

kleutergroepen ontvangen de kinderen op het plein. De kinderen lopen zelfstandig naar binnen. Hier

worden zij in de klas opgevangen door een onderwijsassistent of leerkracht ondersteuner. U kunt bij

dit plein komen via het grote plein voor het IKC of via de toegangsroute langs de kerk, door het

Boevenbos de brug over. ‘s Middags zullen de groepen weer op dit plein naar buiten komen.

Groepen 3 t/m 8

De kinderen kunnen via zowel de ingang aan de Nieuweweg als de zij-ingang aan de Philipponastraat

op het plein komen en bij één van deze fietsenstallingen hun fiets stallen. De kinderen mogen zodra

de bel gaat (8.20 uur) zelfstandig de school in zoals we dat nu ook doen. Om 14.00 uur ‘s middags

komen de kinderen via dezelfde ingangen als nu naar buiten en ouders mogen op het plein wachten.

We betrekken u graag bij de onderwijsinhoud

Vanaf 28 februari gaan we u weer actief

betrekken bij onderwijsactiviteiten op school.

Dit betekent dat we vanaf volgende week weer

Kanjerouderlessen gaan organiseren, dat we

voorstellingen kunnen gaan houden met

publiek, dat we andere onderwijsactiviteiten

en creatieve middagen gaan organiseren met

ouderhulp, maar dat we ook nieuwe

mogelijkheden gaan organiseren zodat u als ouder, zeker bij de jongere groepen, in de school kunt

zijn en betrokken wordt bij datgene wat er in de groep gebeurt. Informatie over groepsactiviteiten

ontvangt u over het algemeen via de leerkracht(en) van uw kind.

Contact met de leerkracht

Vanaf het moment dat de deur ‘s morgens open gaat tot 14.00 uur is de aandacht van de leerkracht

gericht op de kinderen. Wilt u een gesprek met de leerkracht of heeft u een praktische vraag dan kunt

u het beste Kwieb gebruiken om deze vraag te stellen of de afspraak te maken. De leerkracht zal dan

na schooltijd contact met u opnemen. Verder is het gebouw weer toegankelijk voor ouders, ook als u

iets na komt bezorgen of uw kind komt halen voor een afspraak met een externe zorgverlener

(huisarts, logopedist en dergelijke).
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Excursies en dergelijke

Vanaf 28 februari zullen wij ook weer excursies en dergelijke gaan organiseren. Dit betekent ook dat

we weer theaterbezoeken, museabezoeken, gastlessen,  excursies naar bedrijven en dergelijke weer

gaan organiseren.

Ventilatie en schoonmaak
IKC Spoorbuurt voldoet met haar systemen aan de ventilatie richtlijnen vanuit het ministerie. Ieder
lokaal heeft een eigen ventilatiesysteem dat een eigen in- en uitgang heeft. Hiermee voldoen we aan
de richtlijnen voor frisse scholen. Ook wordt er natuurlijk geventileerd met de ramen die in het lokaal
aanwezig zijn. Na schooltijd vindt er een uitgebreide
schoonmaak van het gebouw plaats.

Bibliotheek
De bibliotheek in school is 3 dagen per week bemand open: Op
dinsdag, woensdag en donderdag zijn er vrijwilligers aanwezig
van 13.00 - 15.00 uur. Daarbuiten is de bieb geopend onder
onderwijstijd en kunt u gebruik maken van het
zelfbedieningsmeubel. Ook hier gelden geen verdere restricties
meer.

Thuisblijven bij klachten (bron: rijksoverheid)

Kinderen en jongeren blijven wel thuis bij (milde) klachten. En zij doen dan een zelftest of laten zich

testen door de GGD. Bij een positieve zelftestuitslag laat u het kind zo snel mogelijk testen bij de

GGD. Bij een positieve testuitslag blijven zij thuis.

Als er meerdere besmettingen in de groep zijn, doet de GGD uitbraakonderzoek. In dat geval kan de

GGD nog wel adviseren om een quarantaine-advies te geven voor de hele groep.

Voor personeel in de kinderopvang en in het onderwijs gelden de quarantaineregels voor

volwassenen.

Hartelijke groet,  Dennis Burger,

Directeur IKC Spoorbuurt
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