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De ouders/verzorgers van de leerlingen van de scholen van
Samenwerkingsstichting Kans & Kleur
De openstelling van de scholen op maandag 8 februari

Wijchen 4 februari 2021
Beste ouders/verzorgers,
Vanaf maandag 8 februari gaan de basisscholen weer open. Wij zijn verheugd over het feit
dat uw kinderen vanaf dan weer onderwijs kunnen volgen op school, samen met hun
klasgenoten. Ons beleid is, net als bij de andere onderwijsstichtingen in onze regio, dat
elke school alle kinderen van alle groepen ontvangt.
Het onderwijs op de scholen zal nog niet hetzelfde zijn als voor de Coronacrisis, er is nog
steeds sprake van een pandemie. Aan de opening van de basisscholen heeft de overheid
veiligheidsmaatregelen verbonden die de schoolteams situatieafhankelijk zo goed als
mogelijk zullen toepassen. De school van uw kind zal u hierover informeren. De veiligheid
en gezondheid van de kinderen en de medewerkers staan daarbij altijd voorop.
Met deze brief willen wij een aantal punten graag onder uw aandacht brengen:
•
•

•

•

•

•

Wij verzoeken u om uw kind thuis te houden als het verkouden of ziek is. Klachten
die kunnen wijzen op corona zijn neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn,
hoesten, plotseling verlies van reuk of smaak, verhoging, koorts en benauwdheid.
We verzoeken u om oudere kinderen (groep 7 en 8) zoveel mogelijk zelf naar
school te laten gaan en jongere kinderen door één ouder/verzorger te laten
brengen en halen. Bij het brengen en halen vragen wij u onderling ruim afstand te
houden.
Onderwijspersoneel dat lesgeeft aan groep 7 en 8 kan een mondkapje of faceshield
dragen, dit is niet verplicht. Indien leerlingen van groep 7 en 8 in de gangen
onvoldoende afstand kunnen houden tot leerlingen uit andere klassen wordt
geadviseerd dat zij een mondkapje dragen; dit is niet verplicht.
Nu onze maatschappelijke opdracht weer het verzorgen van contactonderwijs op
school is, kunnen wij niet meer zorgen voor noodopvang. Houdt u er rekening
mee dat ook de komende tijd de kans bestaat, dat kinderen kortere of langere tijd
thuisonderwijs krijgen; ook als u zelf een cruciaal beroep heeft, moet u dan zelf
voor opvang zorgen.
Onderwijspersoneel en leerlingen die in nauw contact zijn geweest met iemand die
besmet is met het coronavirus gaan 5 dagen in quarantaine. Na deze 5 dagen
kunnen zij zich laten testen. Dit is vrijwillig. Personeelsleden en leerlingen die zich
niet laten testen, moeten nog 5 dagen langer in quarantaine blijven. Dit is in lijn met
het quarantainebeleid dat sinds december al geldt.
De ouders van de kinderen van groep 8 zullen wij te zijner tijd informeren over de
afspraken die het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs samen hebben
gemaakt om de kinderen van groep 8 een kansrijke start en voortgang in het
voortgezet onderwijs van hun keuze te bieden.

De school van uw kind(eren) zal u via de gebruikelijke kanalen verder informeren over de
veiligheidsmaatregelen en u op de hoogte houden van ontwikkelingen in het onderwijs.

Het kan voorkomen dat door omstandigheden (bijvoorbeeld veel zieke leraren of een tekort
aan vervangers) een school korttijdelijk niet meer in staat is om aan alle kinderen
contactonderwijs te bieden. Dan kan een directeur besluiten om waar mogelijk een andere
vorm van onderwijs in te zetten.
De directeuren en locatieleiders zijn verantwoordelijk voor de veiligheid van groot en klein in
de school. Zij moeten keuzes maken om veiligheid en goed onderwijs te kunnen
garanderen. Dat doen ze met alle toewijding. Wij vragen u om begrip te hebben voor de
beslissingen die directeuren en locatieleiders in het algemeen belang moeten nemen.
Wij hebben de afgelopen periode weer ervaren hoe waardevol de verbondenheid en
samenwerking tussen ouders/verzorgers, school en kind(eren) is. Onze teams zullen
vanzelfsprekend veel aandacht besteden aan de sociaal-emotionele ontwikkeling en het
welbevinden van uw kinderen. Ze hebben vertrouwen in de groei van kinderen en stemmen het
onderwijs zo goed mogelijk af op hun ontwikkeling en mogelijkheden.
Samen staan wij sterk en kunnen we werken aan de beste toekomst en kansen voor elk
kind.
Met vriendelijke groet,
Namens alle medewerkers van Samenwerkingsstichting Kans & Kleur,
Jan Winters
College van Bestuur.
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De openstelling van de scholen op maandag 8 februari
In aanvulling op bovenstaande bijlage van het College van Bestuur, hieronder onze
aanvullende Trinoom nieuwsbrief.

Beste ouders/verzorgers,
Als al eerder gememoreerd zijn wij als team ontzettend verheugd om weer uw
kind/kinderen fysiek te mogen ontmoeten.
Het is bijna twee maanden geleden dat we elkaar voor het laatst op school hebben
gezien.
Aansluitend op het schrijven van Jan Winters betreffende de heropening scholen,
communiceer ik graag een aantal school specifieke zaken die de Trinoom betreffen.
Algemeen:
De komende periode zullen de bewegingsonderwijs lessen alleen buiten plaatsvinden op
de momenten dat dit mogelijk is.
De school is in principe alleen toegankelijk voor onderwijsgevend personeel en kinderen.
Dit impliceert ook dat er geen externe begeleiders aanwezig mogen zijn op school.
De leerplicht is van kracht, dit betekent dat alle kinderen verplicht zijn onderwijs op
school te volgen.
Kinderen die zelf kwetsbaar zijn of wonen bij kwetsbare gezinsleden kunnen dit aangeven
bij de schoolleiding. In goed overleg met de leerplichtambtenaar wordt verzuim
situationeel bekeken.
Voor kinderen die noodgedwongen in quarantaine zitten organiseren wij een
thuiswerkpakket.
Groepsoverstijgende activiteiten zijn de komende periode niet aan de orde.
Op het moment dat een groep in quarantaine gaat, hebben wij als school een
schakelmoment nodig om het online lesgeven verantwoord op te kunnen starten. Wij
gaan ervan uit hier een werkdag voor nodig te hebben.
De aanvangstijden gaan schoolbreed niet veranderen. We zien voldoende mogelijkheden
in beide gebouwen, ontvangst veilig te laten verlopen.
Voor verjaardagen en vieringen zijn alleen voorverpakte traktaties toegestaan.
Het buitenspelen verloopt met de eigen groep op een daarvoor aangewezen plek.
Vanuit de onderbouw het dringende verzoek uw kind/kinderen niet op te wachten in/bij
de poorten waar de kinderen het schoolplein verlaten.
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Vanuit gebouw de Brink het verzoek de kinderen uit de groepen 7/8 een mondkapje mee
te geven.
Met name op momenten van wisselingen en handen wassen is het prettig dat de
kinderen uit groep 7/8 een mondkapje dragen.
Vanuit gebouw Diemewei het verzoek de kinderen uit de groepen 5 t/m 8 een mondkapje
te laten dragen op het moment dat zij via de gemeenschappelijke halletjes de klaslokalen
binnen komen.
Bovenstaand is nadrukkelijk een advies en geen verplichting.

