Coronamaatregelen Emmaschool vanaf 8 februari 2021
De basisscholen mogen vanaf 8 februari weer volledig open. Om dit goed te laten verlopen zijn een
aantal belangrijke afspraken nodig. Deze gelden in elk geval t/m vrijdag 12 februari. Aan het eind van
de week zullen we bekijken of alle afspraken op deze manier voortgezet zullen worden na de
voorjaarsvakantie, of dat nog aanpassingen nodig zijn.

De basisregels van het RIVM
- Blijf thuis bij klachten passend bij corona. Wanneer iemand in het gezin koorts heeft boven
de 38 graden en/of benauwdheidsklachten, blijven gezinsleden ook thuis
- Voor leerlingen van de basisschool geldt dat zij bij een neusverkoudheid gewoon naar school
mogen. Let op: dit wordt mogelijk nog aangepast naar aanleiding van het eerstkomende
OMT-advies. Ook in het geval van chronische verkoudheidsklachten, astma of hooikoorts
kan een leerling naar school.
- Hoest/nies in de elleboog
- Gebruik papieren zakdoekjes
- Voor volwassenen: Houd 1,5m afstand. Kinderen hoeven geen 1,5m afstand te houden
onderling en tot de leerkrachten
- Bij besmetting in de school neemt de GGD de leiding over. Zij nemen beslissingen over
vervolgmaatregelen.
We doen een dringend beroep op u om zorgvuldig met bovenstaande regels om te gaan. We zijn
samen verantwoordelijk voor het openblijven van de scholen. Op deze manier hopen we dat zo min
mogelijk klassen thuis komen te zitten en het onderwijs gewoon op school gegeven kan blijven
worden.
Brengen en halen
Volgens de richtlijnen van het RIVM mogen wij geen ouders toelaten in school of op het schoolplein,
om besmettingsgevaar te voorkomen.
Kinderen mogen door maximaal één volwassene tegelijk worden gebracht / gehaald. Wilt u bij het
ophalen zelf opletten dat u 1,5 m afstand houdt tot andere ouders? U mag bij het ophalen ook
wachten op de stoep aan de overkant tot de leerkracht van uw kind u gezien heeft.
Voor de ouders van groep 4-5, 6-7 en 7-8: wilt u uw kind als het kan alleen naar school laten komen?
Moet u uw kind toch brengen, wilt u dan op veilige afstand (bijvoorbeeld de hoek van de straat)
afscheid nemen om zo drukte bij het hek te voorkomen.
Voor de ouders van groep 1-2 en 3-4: wilt u buiten het hek afscheid nemen van uw kind? Uw kind
mag zelfstandig de school in lopen naar het lokaal.
Er zal een leerkracht bij het hek staan om toezicht te houden.
We willen dat er zo min mogelijk drukte ontstaat rond de school. Wilt u daarom de omgeving van de
school zo snel mogelijk na het brengen en halen verlaten?
Wij vragen u om eventuele speelafspraken al van tevoren te regelen, niet ter plaatse.
Mocht u het te druk vinden rond de school, dan kunt u ervoor kiezen om het advies van het RIVM te
volgen en een mondkapje te dragen bij het halen en brengen.

Binnenkomen op school
Alle kinderen gaan hele dagen naar school, de oorspronkelijke schooltijden gelden.
 Alle kinderen mogen tussen 8.15u en 8.30u zelf naar binnen. Zij gaan direct door naar hun
eigen groep zodra zij op school komen.
Groep 1-2, groep 3-4 en groep 7-8 gaan naar binnen door de ingang aan het schoolplein
(Prinsenstraat).
Groep 4-5 en 6-7 gaan naar binnen door de ingang aan de Viëtorstraat (kant van de
fietsenstalling).
 Jassen en tassen mogen gewoon aan de kapstokken.
Vertrekken van school
De kinderen van groep 1-2 gaan om 14.35u met de leerkracht via de ingang aan de Prinsenstraat
naar buiten en nemen plaats op hun eigen plek (1-2A tafeltennistafel, 1-2B voetbalveldje). De
leerkracht stuurt de kinderen om de beurt, achter elkaar aan naar het hek als ze de ouder gezien
heeft en de kinderen gaan met hun ouders mee. Dit gaat op dezelfde manier als uw kind met de BSO
meegaat. Op woensdag gebeurt dit om 12.05u en op vrijdag om 11.50u.
De kinderen van groep 3-4 gaan om 14.40u met de leerkracht via de ingang aan de Prinsenstraat
naar buiten en wachten bij de Emmabank. De leerkracht stuurt de kinderen om de beurt, achter
elkaar aan naar het hek en de kinderen gaan met hun ouders mee. Op woensdag is dit om 12.10u en
op vrijdag om 11.55u.
De kinderen van groep 4-5 verlaten om 14.40u (groep 4 op vrijdag om 11.55u) via de ingang aan de
Viëtorstraat de school en gaan direct naar huis via de fietsenstalling of via de stoep. Ze gaan niet
meer het plein op.
De kinderen van groep 6-7 verlaten na 14.45u (woensdag na 12.15u) via de ingang aan de
Viëtorstraat de school en gaan direct naar huis via de fietsenstalling of via de stoep. Ze gaan niet
meer het plein op.
De kinderen van groep 7-8 verlaten na 14.45u (woensdag na 12.15u) via de ingang aan de
Prinsenstraat de school en gaan direct naar huis. Zij verlaten het plein via de fietsenstalling, zodat er
geen drukte ontstaat bij het hek aan de Prinsenstraat.
Hygiëneplan
Onze school heeft een hygiëneplan opgesteld voor de komende periode, waar onder andere de
volgende punten in voor komen:
- Regelmatig handen wassen
- Schoonmaak van tafels en stoelen
- Goede ventilatie: ramen open
Leerkrachten
Leerkrachten die verkouden zijn, moeten volgens de richtlijnen van het RIVM thuisblijven. Mocht er
aanleiding toe zijn, dan kunnen deze leerkrachten zichzelf laten testen door de GGD. Mocht er een
besmetting binnen school zijn, dan kunt u erop vertrouwen dat wij u daarvan direct op de hoogte
brengen.
Voor leerkrachten die niet aanwezig kunnen zijn, regelen wij waar mogelijk vervanging. Tot nu toe
lukt dat gelukkig nog goed. Mocht dit een keer niet lukken, dan brengen wij u daar zo snel mogelijk
van op de hoogte.

Buitenspelen / buitenlessen
- Eten en drinken gebeurt in de klas.
- De eet- en drinkmomenten zijn in de ochtendpauze en in de lunchpauze.
- Buitenspelen gebeurt in groepen, zodat de verschillende klassen onderling niet mengen. Dat
betekent dat op het voorplein steeds 2 groepen tegelijk buiten zijn en daarna de 2 andere
groepen. Het plein wordt verdeeld in twee delen, die afgewisseld worden, zodat de kinderen
op beide helften kunnen spelen op een dag. Toezicht gebeurt door onze eigen leerkrachten
en onderwijsassistent. De kleutergroepen spelen om de beurt in de ochtenden buiten. Bij de
lunchpauze spelen ze ook om de beurt buiten.
- Deze week zijn er geen gymlessen binnen, we wachten het protocol voor
bewegingsonderwijs af.
In de klas / lesinhoud
- Het thuisonderwijs stopt. Al het onderwijs, behalve bepaalde huiswerkopdrachten, wordt
weer op school aangeboden.
- Toetsen en rapporten: op dit moment wordt gekeken naar de nieuwe planning. Als die
bekend is, hoort u dat van ons.
- Kinderen in groep 3 t/m 8 hebben hun eigen werkplek / tafel.
- Tafelgroepjes in groep 4/5/6 zijn niet groter dan 5, in groep 7/8 niet groter dan 4. Deze
cohorten zijn niet vanwege de veiligheid, kinderen hoeven namelijk nog steeds geen 1,5 m
afstand tot elkaar of de leerkracht te houden. Het is alleen van belang voor de GGD bij een
mogelijke besmetting in de klas en de maatregelen die zij dan moeten nemen. In de lagere
groepen zijn hier geen regels over vastgesteld, hier wordt gekeken wat het handigste
uitkomt in de klas.
- Op advies van het RIVM kunnen mondneusmaskers worden overwogen voor leerlingen van
groep 7 en 8, wanneer zij zich binnen de school voortbewegen en geen afstand kunnen
houden van andere klassen. Onze gangen zijn breed genoeg en het is mogelijk om voldoende
afstand te houden, ook bij bewegingen buiten het lokaal, dus zijn mondmaskers op onze
school niet noodzakelijk. Mocht u dit toch prettig vinden, dan staat het u vrij om uw kind van
groep 7 of 8 een mondneusmasker mee te geven.
Contact met ouders / externen
- Volgens de richtlijnen van het RIVM mogen er geen ouders in de school of op het
schoolplein. Dit betekent dat ouders de school niet in kunnen. Contact met de leerkracht
kan via SchouderCom.
- Mocht de leerkracht zich zorgen maken of een gesprek willen met ouders, dan neemt de
leerkracht contact op met die betreffende ouders om een digitaal gesprek in te plannen.
Mocht dat bij u niet gebeuren, maar maakt u zich zelf wel zorgen of wilt u graag een gesprek
over uw kind, dan is dat natuurlijk mogelijk. U mag dit aanvragen via SchouderCom aan de
betreffende leerkracht, samen kunt u dan een digitale afspraak inplannen.
- Externe specialisten zoals logopedisten, onderwijsbegeleidingsdiensten,
dyslexiebehandelaars, fysiotherapeuten enz. mogen na de voorjaarsvakantie de school weer
in. Zij werken volgens hun eigen protocol en uiteraard volgens de RIVM richtlijnen.
- GVO en HVO wordt voorlopig niet aangeboden. Deze leerkrachten geven les op meerdere
scholen, wat zorgt voor veel wisselingen en meer risico.
Verjaardagen vieren
Vanaf 8 februari mag iedereen die jarig is, trakteren in de klas. In verband met hygiëne kunnen dit
alleen voorverpakte traktaties zijn. Ze mogen helaas niet de klassen rond, dus een
leerkrachttraktatie hoeft niet meegenomen te worden.

Mocht uw kind in de afgelopen periode jarig zijn geweest en nog graag willen trakteren in de klas,
dan is dat mogelijk. Wilt u dan contact opnemen met de leerkracht om een geschikt moment af te
spreken?

