Naarden, 05 juni 2020

Beste ouder(s)/verzorger(s)
In deze brief kunt u alle maatregelen die nodig zijn voor het volledig openen van de school.
De volgende maatregelen gaan in per 8 juni:
Organisatie brengen en halen
Ouder komen niet in de school en op het schoolplein. Één ouder per gezin brengt of haalt zijn /haar kind(eren)
en houdt zich aan de 1,5 meter afstand.
Mochten u kind(eren) opgehaald worden door iemand anders, wilt u dit dan uiterlijk de dag daarvoor per mail
doorgeven aan de leerkracht.
De leerlingen van groep 1 en 2 worden tot aan het hek van het kleuterschoolplein (Bussummerstraat) gebracht.
De leerlingen van groep 3 worden tot aan het hek van het grote schoolplein (St. Annastraat) gebracht. Zij
kunnen, onder toezicht van de leerkracht, spelen op het plein en zullen daarna met de leerkracht naar binnen
gaan. Ouders halen hun kind(eren) ook weer bij het hek op. De leerlingen van de groepen 1/2 verblijven op het
kleuterplein en gebruiken de zijingang. De leerlingen van groep 3 lopen van het grote plein door naar de
noodingang aan de St. Annastraat. De leerlingen van de middenbouw (groep 4,5 en 6) gebruiken de
hoofdingang. De leerlingen van de bovenbouw (groep 7 en 8) komen zoveel mogelijk zelfstandig naar school en
gaan ook zelfstandig naar huis; zij gebruiken de noodingang. Om grote drukte tijdens het brengen en halen
zoveel mogelijk te voorkomen, hanteren wij vaste inloop- en ophaalmomenten


De vaste inloop- en ophaalmomenten zijn ’s morgens van 08.20 - 08.30 uur en ’s middags van 14.5015.00 uur.

Gymlessen starten weer!
Allereerst zullen de leerkrachten aandacht besteden aan het welbevinden van hun leerlingen. Zij nemen de tijd
om ervaringen te delen met elkaar. De leerkrachten vormen zich een beeld van elke leerling en kunnen vanuit
daar de leerling zo goed mogelijk begeleiden. De leerkrachten zullen zich de komende weken vooral gaan
concentreren op de kernvakken, zoals rekenen, taal, spelling, technisch lezen, begrijpend lezen.



De gymlessen zullen weer plaatsvinden. Deze worden buiten gegeven op het schoolplein. De kinderen
kleden zich niet om op school. We vragen u daarom om soepel zittende kleding en sportschoenen aan
te doen op de dag dat uw kind gymles heeft.

Hygiëne maatregelen
Uiteraard dragen wij er zorg voor dat de hygiëne op school zoveel mogelijk gewaarborgd wordt. De school is in
de meivakantie helemaal schoon gemaakt, zo ook het meubilair. Wanneer de leerkrachten en leerlingen op
school komen, zullen zij hun handen moeten desinfecteren/wassen. Wij vragen u om uw kind thuis, kort voor
vertrek, naar het toilet te laten gaan. Om het toiletbezoek op school tot het minimum te beperken. Leerlingen
gebruiken uitsluitend een vaste tafel en maken dit na afloop ook weer schoon. Onderling worden er geen
spullen uitgeleend aan elkaar. Voor de kleuters gelden hiervoor iets andere regels; de grote tafels zullen
bijvoorbeeld regelmatig worden schoongemaakt. Deurkrukken, trapleuningen en toiletten zullen, tussen de
twee cohorten in, ook schoongemaakt worden. Er zal zoveel mogelijk geventileerd worden. De school hanteert
in de gangen een looproute, gemarkeerd met tape. Voordat de leerlingen hun 'tien-‘ of ’twee-uurtje’ nuttigen,
zullen wij erop toezien dat zij hun handen wassen met zeep en afdrogen met papieren handdoekjes. De
richtlijnen van het RIVM blijven uiteraard nog steeds van kracht.
Pauzes
Op alle dagen zorgen wij ervoor dat de leerlingen een korte pauze hebben. Ze nuttigen een meegebrachte kleine
(gezonde) snack en iets te drinken en gaan 15 minuten naar buiten. Belangrijk is dat u iets meegeeft, dat uw
kind gemakkelijk zelf kan ‘nuttigen’ en kan openen. Alle groepen gaan gescheiden naar buiten. Dit gebeurt op
aparte tijdstippen en de groepen worden over de verschillende pleinen verdeeld. De kleutergroepen maken
(apart van elkaar) gebruik van het kleuterplein; zij spelen langer dan 15 minuten buiten. Groep 3 en 4 maken
wisselend gebruik van het kleuterplein. Groep 5 t/m 8 zal wisselend gebruik maken van het grote plein
Schoolspullen



Gezinnen die een device hebben geleend van school, leveren deze op maandag 8 juni in bij de
leerkracht.
De geleende leesboeken van school, mogen vanaf 8 juni weer teruggebracht worden. Er kunnen nog
geen leesboeken uit de schoolbibliotheek geleend worden. Kinderen mogen wel een eigen leesboek
meenemen van thuis.

Jarige leerlingen


Trakteren mag, mits deze traktatie is voorverpakt vanuit de winkel. De traktatie wordt dan tijdens het
10 -uurtje genuttigd, zodat dit geen extra was-momenten oplevert.

Tussen schoolse opvang



We gaan de TSO op aangepaste wijze opstarten bij de Rehobothschool. Vanuit de RIVM is het advies
om de groepen gescheiden van andere groepen gebruik te laten maken van het schoolplein. Daarom
wordt de TSO tot de zomervakantie in 3 shifts verdeeld. De TSO duurt hierdoor van 11:30 tot 13:00, de
shifts zijn als volgt verdeeld:
 11:30-12:00: groepen 1/4/7
 12:00-12:30: groepen 2/5/8
 12:30-13:00: groepen 3/6
Het grote plein wordt in twee delen verdeeld zodat de groepen gescheiden kunnen spelen. Groepen
1/2/3 spelen op het kleuterplein, groepen 4/5/6 op het eerste gedeelte van het grote plein en de
groepen 7/8 op het tweede gedeelte (het verst weg van het kleuterplein) van het grote plein. De
bovenbouw komt via de nooduitgang naar buiten, zodat de kinderen elkaar hier ook zo min mogelijk
met andere groepen in aanraking komen.
We maken gebruik van een vaste (overzichtelijk en beperkte) groep vrijwilligers en pedagogische
medewerkers die bekend zijn met en zich houden aan alle richtlijnen.

Zomerfeest
 Helaas is het niet toegestaan om het zomerfeest zoals gepland door te laten gaan.
In samenwerking met de activiteiten commissie proberen we een alternatief zomerfeest te organiseren
voor de leerlingen van de school.
Afscheid groep 8


De veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek heeft ons goedkeuring gegeven om de afscheidsmusical fysiek
door te laten gaan in de Grote Kerk van Naarden. We zijn erg blij dat we op deze manier toch er een
onvergetelijke afscheidsavond van kunnen maken voor de leerlingen van groep 8 en hun ouders. De
andere leerlingen kunnen hier dit jaar helaas niet bij aanwezig zijn. We zijn nog aan het kijken naar een
mogelijke alternatief om de musical op school uit te voeren aan de andere groepen.

Website
In januari hebben wij u vertelt dat de Rehobothschool een nieuw logo en een nieuwe website zou krijgen. De
nieuwe website is deze week online gegaan. Voor nu is deze vooral gericht op informatie voor nieuwe ouders.
De komende tijd zal de website verder gevuld en geoptimaliseerd worden. Mocht u nog tips en /of feedback
hebben, laat het ons dan weten.
Ook gaan we aan de slag met het verder moderniseren van de communicatie tussen ouders en school. Hierover
en over de inhoud van de website houden we u in komende infobulletins op de hoogte.
Op de website kunt u onder het kopje ’voor ouders’ de reeds bekende en nieuwe maatregelen nog een keer
nalezen.
Voor in uw agenda


Maandag 15 juni wordt de formatie (indeling van leerkrachten voor de groepen) voor het schooljaar
2020-2021 met u gedeeld.



Maandag 22 juni ontvangt u verdere informatie en de uitkomsten van het onderzoek en advies van de
werkgroep over de wijziging van de schooltijden voor het schooljaar 2020-2021.

Mocht u nog vragen hebben, dan hoor ik dat graag.

Met vriendelijke groet,
Namens het team Rehobothschool
Marjolein Maarleveld

