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Nieuwsbrief                                                                                      
 

 

Schooljaar 2019–2020 nr.  17                            8 t/m 22 mei 2020 

Terug- en vooruitblik 

Wat een vreemde tijd ligt achter ons. De scholen dicht, leerlingen thuis, 
schoolwerk waar u als ouder(s)/verzorger(s) thuis uw kind(eren) 
geweldig mee heeft geholpen…  
We zijn erg blij dat we vanaf 11 mei onze leerlingen weer op school 
mogen ontmoeten! In deze nieuwsbrief willen we u herinneren aan de 
nieuwe afspraken die nu gaan gelden op school. Daarnaast willen we 
ook wat aanvullende informatie met u delen.  

 

 

Informatie voor uw kind 

In de brief die u op 24 april, ‘brief over de heropening van de 
Elimschool op 11 mei’, heeft ontvangen, staat veel informatie over de 
heropening van onze school op 11 mei a.s. Misschien is het handig om deze brief nog een keer door te lezen; 
daarom is deze brief bijgevoegd bij deze nieuwsbrief.  
Een aantal afspraken zijn belangrijk om vooraf ook goed met uw kind(eren) te bespreken:  
 

➢ De plek waar u uw kind brengt naar school en waar u staat bij het ophalen (wilt u even goed kijken 
op de plattegrond die aan het eind van de brief over de heropening is opgenomen). 

➢ De deur waardoor uw kind naar binnen/buiten mag in de school. 
➢ Dat ouders niet in de school mogen komen, dus dat u uw kind(eren) op de afgesproken plek afzet.   
➢ Voor leerlingen in OB3 en MB1 die met de fiets naar school komen: dat zij hun fiets op het grasveld 

vóór de IB-ruimte (aan de Molenstraat) parkeren, dus niet op het schoolplein.  
➢ Dat uw kind bij aankomst op school gelijk door de ingang die voor zijn/haar groep geldt, naar binnen 

gaat. Kinderen spelen bij aankomst op school dus niet op het schoolplein! Dit geldt ook voor 
leerlingen die met de taxi gebracht worden; zij mogen ook gelijk door de juiste ingang naar de klas 
lopen. 

➢ Dat uw kind alleen op de aangegeven tijd (zie ook hieronder) op school komt; niet eerder of later. 
Het is belangrijk dat we zorgen dat er rondom school geen (grotere) groepen leerlingen of ouders 
tegelijk komen. Daarom is het erg belangrijk dat uzelf en uw kind(eren) zich houden aan de 
aangegeven schooltijden.  

➢ Hoe uw kind goed zijn/haar handen kan wassen (wilt u dit thuis, zeker bij jonge kinderen, ook vast 
oefenen?). 

➢ Bij deze nieuwsbrief ontvangt u ook een poster over het weer naar school gaan (één voor kinderen 
en één voor u als ouders/verzorgers). Wilt u deze ook met uw  kind bespreken?  
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Halen en brengen van uw kind 

Bij de brief over de heropening van de school die u van ons hebt ontvangen, heeft u ook een plattegrond 
gezien. We hebben de groepen verdeeld over de ingangen, om de leerlingen én ouders/verzorgers te 
verspreiden rondom de school. Ouders/verzorgers die hun kind naar school brengen, blijven aan de 
Molenstraat of Weijerdstraat staan (afhankelijk van de ingang van hun kind). Alleen ouders/verzorgers van 
OB1 mogen op het schoolplein komen om hun kind daar over te dragen aan de leerkracht.  
 
Voor de ouders/verzorgers geldt:  

- Ouders/verzorgers van OB1 komen vanaf de Weijerdstraat op het plein en verlaten het plein ook 
weer naar de Weijerdstraat. Hier staan hekken om aan te geven hoe u het plein opkomt en verlaat.  

- Ouders/verzorgers van OB3 en MB1 brengen en halen hun kinderen aan de Molenstraat en wachten 
bij het parkje/op het grasveld onder het grote logo van de school.  

- Ouders/verzorgers van MB2, MB3 en BB1 brengen en halen hun kinderen aan de Weijerdstraat en 
wachten op de stoep.  

- Ouders/verzorgers van BB2 en BB3 brengen en halen hun kinderen aan de Molenstraat en wachten 
op de stoep.  

 
Als uw kind zelf lopend of met de fiets naar school komt, gelden ook deze 
ingangen. Het is dus niet meer zo dat alle leerlingen die met de fiets 
komen, aan de Molenstraat het plein op komen. Leerlingen uit OB1, MB2, 
MB3 en BB1 die op de fiets komen, komen ook via de Weijerdstraat het 
plein op. Doordat de groepen verschillende begin- en eindtijden hebben, 
zal het minder druk zijn rondom de school en kunnen we de beide 
ingangen voor zowel leerlingen die met de fiets komen als leerlingen die 
met de auto gebracht worden, gebruiken.  
Verder is het advies van Veilig Verkeer Nederland én van ons als school om 
zoveel mogelijk uw kind lopend of met de fiets te brengen en te halen!  

 
Voor alle ouders/verzorgers geldt: wilt u bij het brengen en halen van uw kind(eren) rekening houden met    
1 ½ meter afstand naar de personeelsleden van onze school, maar ook naar de andere ouders?  

 

Schooltijden - herinnering 

Ter info nogmaals de nieuwe schooltijden die vanaf 11 mei a.s. gelden:  
 

 OB1 en OB3 MB1 en MB2 MB3 en BB2 BB1 en BB3 

Maandag 9.00 – 14.35 (groep 0 
en 1: 9.00 – 12.00 u) 

8.50 – 14.25  8.40 – 14.15  8.30 – 14.05  

Dinsdag 9.00 – 14.35 (groep 0: 
9.00 – 12.00 u) 

8.50 – 14.25 8.40 – 14.15 8.30 – 14.05 

Woensdag Alle leerlingen vrij! 
Donderdag 9.00 – 14.35 (groep 0: 

9.00 – 12.00 u) 
8.50 – 14.25 8.40 – 14.15 8.30 – 14.05 

Vrijdag 9.00 – 14.35 (groep 0: 
9.00 – 12.00 u) 

8.50 – 14.25 8.40 – 14.15 8.30 – 14.05 

Leerlingen die met de taxi komen, worden gebracht tussen 8.15 en 8.30 u en opgehaald om 14.45 u!  

 

Vrije dagen OB1 en OB3 

Op 18, 19 en 20 mei zouden OB1 en OB3 vrij zijn i.v.m. het kamp van groep 8. Dit kamp gaat (in ieder geval 
op die data) niet door. OB1 en OB3 gaan daarom op 18 en 19 mei wel naar school.  
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Gezondheid 

Leerlingen mogen op school komen als ze geen klachten hebben. Ook bij milde klachten (neusverkoudheid, 
loopneus, hoesten, keelpijn, verhoging) moeten leerlingen thuisblijven totdat ze 24 uur klachtenvrij zijn.  
Als een kind in de loop van de dag klachten krijgt dan worden ouders gebeld met het verzoek om hun kind 
op te halen. Wilt u het aan de leerkracht(en) laten weten als uw kind niet op school kan komen?  

 

Continuïteit bij onderbezetting personeel PCPO Rijssen – bericht 

vanuit het bestuur 

Elke school heeft eigen protocollen en afspraken opgesteld die vanaf 11 mei a.s. op de scholen gelden. PCPO 
Rijssen heeft o.a. een regeling uitgewerkt hoe we concreet handelen bij medewerkers met corona-
gerelateerde klachten. Voor u als ouder staat daarin ook relevante informatie, die we hieronder met u delen. 

Als een leerkracht ziek is of niet op school kan zijn vanwege corona-gerelateerde klachten dan wordt 
geprobeerd het onderwijs op school wel door te laten gaan. We zullen bekijken of een ander personeelslid 
binnen de school kan werken (duo-leerkracht, collega leerkracht, invalpooler of evt. ambulante collega). 
Uitgangspunt voor onze invalpoolers is dat zij op zo min mogelijk verschillende scholen zullen werken in deze 
periode. Wanneer het niet mogelijk is om een vervanger te vinden, dan krijgt de betreffende groep die 
dag/dagen geen les op school. De mogelijkheden voor thuisonderwijs door de school worden dan 
onderzocht. Dit is afhankelijk van de duur van afwezigheid van de leerkracht. 

Voor ons is het niet duidelijk hoe de komende periode zal verlopen, vandaar dat we u hierover willen 
informeren. We hopen natuurlijk dat we deze afspraken niet hoeven toe te passen. 
 
E.I.F. Nawijn, directeur- bestuurder 

 

Werken in het onderwijs 

Ook in deze tijd is er nog steeds een lerarentekort dat, als we niets doen, de komende jaren verder oploopt. 
Daarom zijn er ook in deze tijd (online) bijeenkomsten om mensen te interesseren om te gaan werken in het 
onderwijs. Bij deze nieuwsbrief vindt u een 
poster met de uitnodiging voor een online 
informatieavond op maandag 11 mei a.s. om 
19.30 u. Aanmelden kan via www.hatseklas.nl.  
Bent u geïnteresseerd in werken in het 
onderwijs, of kent u iemand die geïnteresseerd 
kan zijn? Van harte aanbevolen!  

 

 

Agenda   

 

11 mei Alle leerlingen mogen weer naar school!  

21 en 22 mei Alle leerlingen vrij i.v.m. Hemelvaart 

1 en 2 juni Alle leerlingen vrij i.v.m. Pinksteren 

6 juli Start zomervakantie 

 

Bijlagen:  

➢ Poster ‘weer naar school’ voor kinderen 
➢ Poster ‘weer naar school’ voor ouders 
➢ Brief over de heropening van de Elimschool op 11 mei 2020 
➢ Poster bijeenkomst ‘werken in het onderwijs’ 
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Doordenkertje 
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