Belangrijke data:
24 augustus: Eerste schooldag nieuw schooljaar
24 augustus: Hoofdluiscontrole!
25 augustus: Start nieuwe leerlingen groep 1
8 september: Schoolfotograaf

Nieuwsbrief 1 schooljaar 2020-2021

Heilinde weetjes
De zomervakantie is ten einde en aanstaande maandag mogen wij de kinderen weer verwelkomen op
school.
Net voor de zomervakantie heeft er een personeelswijziging plaats gevonden in de directie.
Jullie zijn hier over al via het ouderportaal geïnformeerd.
Frank Knoester zal nu als interim-directeur leiding geven aan het hele team van bs Heilinde.
Frank heeft de algehele leiding en hij vervult de directeursfunctie totdat er een nieuwe directeur kan
worden benoemd, maar in ieder geval tot januari 2021.
Voor- en tijdens de zomervakantie heeft Frank al kennis gemaakt met het team en de afgelopen week zijn
we samen met het team druk bezig geweest om vorm te geven aan de nieuwe situatie.
Het team heeft er veel zin in om aanstaande maandag weer aan te slag te gaan en we willen er samen
met de kinderen weer een fantastisch jaar van maken!!
Graag informeren wij u nog over een aantal praktische zaken om het schooljaar samen op een prettige
manier te kunnen starten.

Corona maatregelen
Zoals bij iedereen bekend hebben we ons allemaal nog te houden aan de geldende Corona maatregelen.
Voor ons als school betekent dit dat we ons net als voor de vakantie zullen houden aan de afgesproken
regels:
• 1,5 mtr samenleving vanaf 12 jaar (binnen en buiten)
• Was vaak je handen
• Blijf thuis als je last hebt van neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts
• Bij koorts blijven ook je huisgenoten thuis
• 24 uur klachten vrij, dan zien we je graag weer op school
• Hoest of nies in de elleboog

Toegang schoolplein en gebouwen
Voor de veiligheid van onze leerkrachten en uw kinderen, houden wij ons nog steeds aan de eerder
gemaakte afspraken om geen ouders op het schoolplein en in de gebouwen toe te laten in de tijd dat de
kinderen in school zijn.
Onze vaste vrijwilligers is het echter wel toegestaan om onder schooltijd taken op school uit te voeren zoals
hoofdluiscontrole, schoolfotograaf enz.
Als u buiten schooltijd een afspraak heeft met een van onze leerkrachten of de directeur bent u welkom in
het onderbouwgebouw bij de blauwe voordeur aan het fietspad. U kunt daar aanbellen waarna u wordt
ontvangen door de persoon waar u een afspraak mee heeft. U hoeft dan niet door de ‘zwarte poort’ en u
hoeft ook niet op het speelplein te zijn.
In sommige gevallen kunnen er door de directeur, Intern Begeleiders of leerkrachten die geen groep
hebben, afspraken met ouders onder schooltijd worden gemaakt.

Voor deze gesprekken maken we ook gebruik van de gespreksruimte in het onderbouwgebouw. Deze
gespreksruimte is ruim en kan goed worden geventileerd. Ook dan belt u aan bij de blauwe deur aan het
fietspad.

Schooltijden tot de kerstvakantie

GOED LEZEN

Voor de zomervakantie is medegedeeld dat we vanaf 24 augustus een 5-gelijke-dagen-model gaan
draaien tot de kerstvakantie. ( 08.30 uur tot 14.00 uur op alle dagen)
We zouden dit doen om gevolg te kunnen geven aan de richtlijnen van de RIVM en de protocollen van de
POraad en om toch voldoende lesuren te kunnen geven om aan de Wet Primair Onderwijs te kunnen
voldoen.
Rond de herfst vakantie zouden we dan een ouderpeiling doen om na te gaan of dit 5-gelijke-dagenmodel ook na de kerstvakantie zou kunnen worden doorgezet.
Dit besluit is slechts enkele dagen voor de zomervakantie aan u kenbaar gemaakt.
In de zomervakantie zijn er heel veel bezwaren bij ons binnen gekomen over de plotselinge invoering van
dit 5-gelijke-dagen-model.
•
•
•
•

•

Veel ouders vroegen zich af of we wel de juiste procedures hadden gevolgd….
Veel ouders maakten bezwaar tegen het ‘afpakken’ van de vrije woensdagmiddag….
Enkele ouders dachten dat we op deze manier ‘stiekem’ het 5-gelijke-dagen-model aan het
‘doordrukken’ waren….
Uit verontwaardiging werd er door een bezorgde ouder zelfs een soort petitie op facebook opgezet
waarop u kon aangeven dat u het er helemaal niet mee eens was…..Hierop zijn 153 reacties
gekomen…
Maar….veel ouders hebben niet gereageerd of geklaagd en veel ouders snapten de problematiek
van de school en hadden er begrip voor dat we maar heel weinig tijd hebben gehad om het
schooltijdenverhaal te kunnen vertellen……

Hoewel de leden van de Medezeggenschapsraad en de toenmalige directie voor de vakantie echt naar
beste weten en kunnen tot het besluit van de 5 gelijke dagen zijn gekomen, zijn we als team, MR en Frank
Knoester als nieuwe interim-directeur de afgelopen dagen toch nog eens zeer serieus naar onze aanpak en
de wensen van de ouders gaan kijken. Ook is de urenverantwoording voor dit schooljaar nog eens goed
doorgerekend.
Alles afwegende zijn we donderdag 20 augustus tot de conclusie gekomen dat we aan een deel van de
bezwaren van de ouders tegemoet kunnen komen door de vrije woensdagmiddag te handhaven, zonder
dat we in de eerste helft van het schooljaar al met het verplichte aantal lesuren per schooljaar in de knoop
komen.
We kunnen hierdoor tegemoet komen aan de wens voor een vrije woensdagmiddag die door veel ouders
is genoemd.
We hebben de schooltijden tot de kerstvakantie daarom alsnog aangepast en we geven op de woensdag
tot 12.30 uur les.
Daarna zijn alle kinderen de woensdagmiddag vrij.
Door opnieuw op een zeer korte termijn de schooltijd aan te passen, kan het zijn dat sommige ouders in de
problemen komen met de opvang van hun kind(eren) op de woensdag van 12.30 tot 14.00 uur!
Sommige ouders hebben immers hun werktijden al zo aangepast dat zij vanaf 14.00 uur op de woensdag
opvang voor hun kind(eren) hebben geregeld.
Wanneer u tot die groep ouders behoort die door deze aanpassing per 24 augustus een opvangprobleem
krijgt, dan kunt u dit bij de groepsleerkracht melden. Wij vangen uw kind(eren) op de woensdag dan tot
14.00 uur op!
•
•
•

Schooltijden op de maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag:
08.30 uur tot 14.00 uur
Schooltijden op de woensdag:
08.30 uur tot 12.30 uur
Op de woensdag eventueel opvang op school tot 14.00 uur voor ouders die dit nodig hebben.

Aangepast haal- en brengschema i.v.m. de coronamaatregelen: (ouders buiten het hek)
Groep:
Romy 1/2,
3A,
groepen 5,
groepen 6
8.15 kinderen ophalen op de speelplaats, 8.20 in de klas tot 13.50, woensdag tot 12.20
Groep:
Judith/Sanne 1/2,
Nikita/Corina 1/2,
3B,
groepen 4,
groepen 7
8.20 kinderen ophalen op de speelplaats, 8.25 in de klas tot 13.55, woensdag tot 12.25
Groep:
Annemieke/Marita 1/2,
Rachelle 1/2, 3C,
groepen 8
8.25 kinderen ophalen op de speelplaats, 8.30 in de klas tot 14.00, woensdag tot 12.30
Zoals boven aangegeven blijven we de komende periode werken met een gefaseerde start.
Het poortbeleid zal er echter iets anders uitzien.
Kinderen mogen zelfstandig langs andere poorten binnenkomen, maar dit zonder ouders!
•
•
•
•

Juf Romy, juf Judith/Sanne en juf Rachelle staan te wachten bij het Smidsstraatje.
Juf Annemieke/Marita en juf Nikita/Corina staan bij de kleuterpoort.
De leerkrachten van de groepen 3 staan aan de poort naast de voordeur.
De leerkrachten van de groepen 4 t/m 8 staan op een centrale plek op het plein.

Na de herfstvakantie zullen we dit schooltijdenmodel evalueren.
De MR zal aan u vragen of dit schooltijdenmodel als prettig is ervaren. (De ouderpeiling)
Aan de hand van deze uitslag zal gekeken worden naar het schooltijdenmodel dat we na de kerstvakantie
gaan draaien.
Ook zullen we narekenen of we nog aan het minimum aantal verplichte lesuren voldoen als we de vrije
dagen voor de kinderen na de kerstvakantie laten zoals ze nu in de ouderkalender staan.
In november verwachten we u te kunnen informeren over de uitkomst van de ouderpeiling en de
urenberekening.
Daarna, alle belanghebbenden gehoord hebbende, nemen we een besluit over de schooltijden voor na
de kerstvakantie.
(een en ander afhankelijk van eventuele nieuwe Coronamaatregelen.)
Heeft u naar aanleiding van alles wat boven geschreven is nog vragen of opmerkingen, dan kunt u
contact op te nemen met de interim-directeur Frank Knoester.
Dit kan per mail: frank.knoester@ziggo.nl, of per telefoon 0655863487.

Gezonde trommel
Graag vragen wij uw aandacht voor de gezonde trommels.
Bij het fruit eten drinken we water of melk.
Voor de middagpauze mogen de kinderen zelf drinken kiezen, behalve prik en sportdranken.
Ook de lunch mogen de kinderen zelf kiezen, maar koek en snoep zijn niet gewenst in de trommels.

Bereikbaarheid school
Tijdens de zomervakantie is de school niet of slecht bereikbaar geweest.
Ook de mail welke gestuurd is naar info@bsheilinde.nl is mogelijk (nog) niet beantwoord of behandeld.
E.e.a. heeft te maken met omzetting van onze systemen en het vervangen van de telefooncentrale.
Onze excuses voor dit ongemak, vanaf maandag zijn we hopelijk weer beter bereikbaar.
Frank Knoester is vanaf vandaag bereikbaar op het mailadres frank.knoester@ziggo.nl en telefoonnummer
0655863487.
U kunt desgewenst ook Sms’en of van WhatsApp gebruik maken.

