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Beste ouders, verzorgers,
Wat fijn dat we weer kinderen mogen ontvangen in de
klaslokalen vanaf maandag 11 mei. Het is weliswaar met
halve groepen, maar we kunnen niet wachten en de
meeste kinderen en ouders ook niet. We hebben er echt
enorm veel zin in!
De afgelopen dagen hebben we met zijn allen keihard
gewerkt om alles in orde te krijgen. Zo hebben we een
teambijeenkomst gehad om met elkaar praktische zaken
te bespreken en ook te kijken naar wat de schoolsluiting
teweeg heeft gebracht op allerlei vlakken. Zeker nu we
voorlopig geen ouders, verzorgers en externen welkom
mogen heten in het gebouw onder schooltijd is het van
belang om per mail, Parro of via de telefoon contact te
houden.
De komende week zal er volop aandacht worden
besteed aan hoe het is voor de kinderen om weer op
school te zijn. Het voordeel van de halve groepen is dat
er voldoende aandacht kan zijn voor de op dat moment
aanwezige kinderen in de groep. Daarnaast gaan we
werken met een continurooster tot 14.00u. In deze Willem
Spreekt zijn alle zaken nog eens terug te lezen.

Blijf een beetje
lief voor
elkaar!

Donderdag 20 en
vrijdag 21 mei school
gesloten ivm
Hemelvaart

Maandag 1 juni
school gesloten ivm
Pinksteren

We willen alle ouders, verzorgers en kinderen heel erg
bedanken voor de leuke, lieve en mooie berichten die we
hebben ontvangen de afgelopen periode.
Tot volgende week!

Vriendelijke groeten, Team Willem de Zwijger
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Alternatieve herdenking 4 mei
Op 4 mei hebben Pita en Lotte uit groep 7 een krans gelegd bij het oorlogsmonument in
Willemstad samen met onder andere een aantal leden van de scouting. Publiek kon slechts
mondjesmaat aanwezig zijn op gepaste afstand. In de week ervoor hebben zij allebei in een
vrijwel lege Koepelkerk een gedicht voorgelezen in het kader van de Dodenherdenking.
Deze gedichten zijn gefilmd en terug te zien in een video 4 mei Willemstad op YouTube.

Heropening vanaf maandag 11 mei
De algemene richtlijnen ten aanzien van klachten blijven van kracht. Uw kind kan niet naar
school als hij/zij verkoudheidsklachten heeft. Bij koorts van een van de gezinsleden blijft het
gehele gezin thuis. Indien uw kind thuis moet blijven beschouwen we hem/haar als ziek, er
zal geen afstandsonderwijs geboden worden.
Vanaf maandag 11 mei wordt er een continurooster gedraaid op de maandag, dinsdag,
donderdag en vrijdag. Dit betekent dat de groepen starten om 8.30u en eindigen om
14.00u. Alle kinderen lunchen op school in het eigen lokaal onder toezicht van de eigen
leerkracht. U dient zelf voor een eigen lunchpakket te zorgen. De woensdag wordt er geen
onderwijs verzorgd aan kinderen en werken alleen de leerkrachten op school.
Groep a: Maandag en donderdag, 8.30u- 14.00u (inloop vanaf 8.15u)
Groep b: Dinsdag en vrijdag, 8.30u- 14.00u (inloop vanaf 8.15u)
Woensdag: school gesloten voor onderwijs
Let op: De vrijdag duurt voor alle kinderen uit groep b tot 14.00u (ook de groepen 1 t/m 4)
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Voorlopig mogen ouders, verzorgers en overige volwassenen niet in de school komen onder
lestijd, tenzij op uitnodiging van een teamlid. Wanneer u iets wilt vragen, dan verzoeken we
u om dit per mail, Parro of telefoon te doen.
De anderhalve meter afstandsmaatregel geldt niet voor kinderen onderling tot en met 12
jaar. Kinderen kunnen met elkaar spelen en samenwerken. Wel treffen wij extra
voorzorgsmaatregelen voor de leerkrachten en zullen zij zoveel als mogelijk afstand houden,
geen handen schudden enzovoorts. Wanneer een kind een pleister nodig heeft of getroost
dient te worden dan wordt dat uiteraard gedaan.
In iedere groep wordt aandacht geschonken aan de verjaardagen van de kinderen uit die
groep. Trakteren is absoluut geen verplichting! Wanneer er wel getrakteerd wordt, zorg dan
voor verpakte traktaties die zelf door de jarige job naar binnen kunnen worden gebracht.
Ouders, verzorgers kunnen helaas niet mee naar binnen. Houd rekening met slechts een
halve groep en dat de kinderen niet rondgaan langs de andere groepen/leerkrachten.
Heeft u vragen over het vieren van een verjaardag, stel deze dan aan de eigen
groepsleerkracht via Parro of mail.
Uiteraard worden de hygiënemaatregelen nogmaals besproken met alle kinderen. Denk
hierbij aan het hoesten/niezen in de elleboog en daar waar mogelijk voldoende afstand
houden. Bij aanvang van de lesdag zullen de schoollokalen altijd goed schoon zijn gemaakt
en bij de wasbakken in school zijn papieren handdoeken en zeeppompjes aanwezig zodat
de kinderen voldoende gelegenheid hebben om hun handen te kunnen wassen.
Het brengen en ophalen van de kinderen zal anders gaan dan u gewend bent. Brengen en
halen van de kinderen geschiedt door maximaal 1 volwassene. Ouders houden onderling
afstand en komen niet het schoolplein op, maar nemen afscheid voor de hekken van het
schoolplein. Komt u zo veel mogelijk lopend en anders op de fiets. Kinderen stallen zelf hun
fiets en lopen dus zonder ouder(s) het plein op om naar de buiteningang van het eigen
klaslokaal te gaan. De kinderen worden bij goed weer buiten opgevangen door de
leerkracht en anders staat de leerkracht in de deur van de buiteningang van het klaslokaal.
Groep 1-2
Zet de fiets op het gras bij het klimrek aan de andere zijde van het hek. In en uit via de poort
bij de brievenbus. Afscheid nemen bij de vrije ruimte voor de poort (bij de brievenbus) of op
de stoep langs het kleuterplein. Leerkracht is op het plein, kinderen komen zelfstandig het
plein op. Kleuters verzamelen bij mooi weer op het plein, anders in en uit via nooduitgang
van de klas. Kleuters gebruiken eigen kapstok. Bij het ophalen brengt de leerkracht de
kinderen op het plein waarna bij het zien van de ouder/verzorger, het kind het plein mag
verlaten.
Groep 3-4
Zet de fiets op het gras tegenover het lokaal vlakbij de poort ingang 3-4. Ingang via de poort
nabij groep 3-4. In en uit via buitendeuren van de klas. Jassen/tassen aan de eigen kapstok.
Groep 5
Zet de fiets op het plein bij het hek tegenover de kamer van juf Lous. Groep 5 gaat naar
binnen via poort bij groep 7 ter hoogte van het lokaal van groep 7. Groep 5 gaat in en uit
via de buitendeuren van de klas. Jassen en tassen in het lokaal op overige stoelen.
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Groep 6
Zet de fiets in eigen fietsenstalling en gebruikt eigen ingang bij de Singel. Jassen en tassen
aan eigen kapstok.
Groep 7
Zet de fiets voor het lokaal en gaat vervolgens in en uit via de buitendeur van de klas
(nooduitgang). Jassen en tassen in het lokaal op overige stoelen.
Groep 8
Zet de fiets voor het lokaal en gaat vervolgens in en uit via de buitendeur van de klas
(nooduitgang). Jassen en tassen in het lokaal op overige stoelen.
Voor meer informatie verwijzen wij naar de brief die is verstuurd op 30 april en het bericht dat
u heeft ontvangen van de eigen leerkracht wat betreft de indeling van de shifts waarin de
kinderen op scholen worden verwacht.
In mei worden Julius en Yushua 4 jaar. Van harte gefeliciteerd!
Wij hopen dat we hen binnenkort kunnen verwelkomen in groep 1-2.
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