Hoogeveen, 5 juni 2020
Betreft: herstart 100% obs Apollo vanaf 8 juni 2020

Aan de ouders / verzorgers van de kinderen op obs Apollo,
Wij gaan op 8 juni 2020 weer volledig naar school. Dat betekent dat alle groepen geheel aanwezig
zullen zijn. De afgelopen dagen zijn wij in overleg geweest om af te stemmen hoe wij dat gaan doen.
Ook is er contact geweest met onze MR en deze heeft ingestemd met het volgende plan van aanpak.
De adviezen en richtlijnen zijn beschreven in een protocol, het voorbeeld van de PO raad hebben wij
gevolgd. Dit protocol geldt tot de zomervakantie.

Scenario obs Apollo:

Praktische zaken:
* De schooltijden zijn net als voorheen: 8.30 – 14.00 uur. Alle groepen krijgen in hun eigen groep les
van de eigen leerkrachten.
* Er wordt geen thuisonderwijs meer verzorgd, met uitzondering van langdurig zieken.
* Wij blijven op dezelfde manier de school in en uit gaan, dus via de 3 looproutes:
- Kleuters en groep 3:

Via de buitendeur in de klas.

- Schakel, groep 4 en 5:

Via de hoofdingang van de patio.

- Groep 7 en 8:

Via de nooduitgang

* Ouders komen niet in school. Zij nemen afscheid en halen kinderen op buiten de patio. Waar
mogelijk komen kinderen alleen naar school.
* Alle volwassenen houden 1,5 meter afstand en volgen adviezen RIVM op.
* In verband met andere partijen binnen de brede school vragen wij u zoveel mogelijk via de kant van
het MFC en winkelcentrum van en naar school te komen.
* Fietsen van kinderen worden goed in de fietsenstalling gezet, aansluiten van geparkeerde fietsen is
handig, dus ook achteraan.
* Wij trakteren deze periode niet op school. Kinderen doen dit niet en leerkrachten doen dit ook niet.
* Alle activiteiten komen te vervallen: schoolreis, schoolkamp, sportdagen, juffenfeest,
buitenschoolse groepsactiviteiten.
* Extra schoonmaak blijft gehandhaafd, elke dag om 11 uur wordt er een extra ronde gemaakt.

Wat betreft het afsluiten van het schooljaar:
*Oudergesprekken vinden telefonisch plaats.
*Rapportgesprekken worden verschoven naar volgend schooljaar. Er komt nu een alternatief
rapport.
*Cito toetsen worden verschoven naar volgend schooljaar, methodetoetsen worden wel gedaan.
*Op Bijeen niveau worden nog zaken afgestemd op dit gebied, u hoort daar later nog meer over.

Het volledige protocol van obs Apollo staat op onze website.

Wanneer u nog vragen heeft, stuur gerust een mail naar: obsapollo@bijeen-hoogeveen.nl

Met vriendelijke groet,

Namens het team,
Nicolet ten Kate
Directeur obs Apollo

Belangrijk voor u om te weten, vanuit het protocol:

Thuisblijf regels – gezondheid
leerlingen en leerkrachten

De school past de adviezen en richtlijnen van het RIVM toe.
Zie protocol obs Apollo op de website.
Wanneer leerkrachten ziek worden, komt er vervanging. Wanneer dat niet
mogelijk is, wordt de groep naar huis gestuurd.

Hygiënemaatregelen

Scholen dragen er zorg voor dat de algemene hygiënevoorschriften van het RIVM
zoveel mogelijk worden nageleefd. Denk hierbij aan:
Op iedere school en in ieder klaslokaal:
• Desinfecterende hand gel.
• Zeeppompje.
• Papieren handdoekjes.
• Oppervlaktesprays.
• Er wordt extra schoongemaakt tijdens de schooldag.

Binnenkomst en looproutes
door school

Op de aangewezen plekken kunnen leerlingen afscheid van ouder(s)/verzorger(s)
nemen voordat zij de school betreden.
Ouders komen tot de palen van de patio.
De leerkrachten staan buiten om halen en brengen in goede banen te leiden.
Brengen en ophalen gebeurt voor en na schooltijd met inachtneming van de
adviezen.
Specifiek zijn er de volgende maatregelen van kracht:
•
Ouders/verzorgers komen niet in de school.
•
Leerlingen worden door maximaal één volwassene opgehaald.
•
Scholen zorgen ervoor dat er breng- en haaltijden worden ingesteld
indien niet elk lokaal eigen ingang van buiten naar binnen heeft.

Consequenties voor de lessen

Fysiek onderwijs wordt vanaf 8 juni aan alle leerlingen gegeven.
Thuisonderwijs wordt niet meer verzorgd.
Voor uitzonderingen; bekijk het protocol op de website.
De chromebooks (met laders) die geleend zijn van school worden op 8 juni 2020
mee naar school genomen en ingeleverd.
De gymlessen worden niet gegeven tot de zomervakantie.
Wanneer kinderen 4 jaar zijn geworden of moeten worden, is het mogelijk mee
te draaien op school.

Pauzebeleid

De groep leerlingen waaraan lesgegeven wordt, blijft ook gehandhaafd in de
pauze. Gescheiden van andere groepen.
•
•
•
•
•

Contact ouders

Tassen met de pauze hap hangen aan de stoel.
Er worden geen traktaties uitgedeeld
Er wordt geen eten of drinken gedeeld
Tijdens buitenspel blijven cohorten gehandhaafd
We spelen volgens een rooster op het plein

Er is geen fysiek contact tussen onderwijspersoneel en ouder(s)/ verzorger(s) (
RIVM richtlijn). Ouders zijn niet aanwezig in het schoolgebouw en op het plein
tijdens schooltijd.
•
Ouders komen niet op het plein, brengen de kinderen tot de palen van
de patio
•
Er komt wekelijks een nieuwsbrief
•
Ouders kunnen net als nu via mail contact opnemen met de leerkracht
of directie
•
Overleggen met ouders gaan via telefoongesprekken.
•
Gesprekken (en rondleiding) met nieuwe ouders vinden na schooltijd
plaats.

