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Alle ouders/ verzorgers van BS Scharn,
Aanpak Corona school vanaf maandag 17 mei 2021

Dag ouders/verzorgers van de kinderen van BS Scharn. Met deze brief willen we u vooral informeren
over de Corona-aanpak van school vanaf maandag 17 mei a.s.
Maar eerst een belangrijk bericht over a.s. vrijdag (30-04-2021) en de eindtijd van school. Wij
eindigen de vrijdag voor de meivakantie als volgt:
-Groep 1-2: 11.15 uur
-Groep 3-4: 11.30 uur
-Groep 5-6: 11.45 uur
-Groep 7-8: 12.00 uur
In de algemene brief van 16 april j.l. hebben we u al laten weten dat wij als school graag terugkeren
naar het werken met twee begin- en eindtijdsloten. Vanaf maandag 17 mei 2021 is het zover,
We stappen dan af van het werken met vier tijdsloten. Hoe ziet dit organisatorisch uit?
Aanvangstijden in diverse tijdsloten vanaf 17-05-2021 (via de bekende toegangspoorten):
08.15 uur: Groepen 1-2
08.30 uur: Groepen 3-4
08.15 uur: Groepen 5-6
08.30 uur: Groepen 7-8
-Vanuit de voorschoolse opvang worden de kinderen om 08.15 uur bij de poort afgeleverd door de
pedagogisch medewerker van MIK. Deze kinderen mogen wel al naar binnen en zullen naar hun
eigen groep gaan.
-Broertjes en zusjes van de kinderen die in het 1e tijdslot naar school komen, mogen vanaf 08.15 uur
ook naar hun eigen groep gaan.
Eindtijden in diverse tijdsloten vanaf 17-05-2021:
14.45 uur: Groepen 1-2 (ma,di,do), 12.15 uur (woe) en 11.45 uur (vrij voor gr 2)
15.00 uur: Groepen 3-4 (ma,di,do), 12.30 uur (woe) en 12.00 uur (vrij)
14.45 uur: Groepen 5-6 (ma, di, do, vrij) en 12.15 uur (woe)
15.00 uur: Groepen 7-8 (ma, di, do, vrij) en 12.30 uur (woe)
Aan het eind van de lesdag worden leerlingen groepsgewijs naar buiten gebracht. De kinderen gaan
dan naar huis of wachten op de opvangmedewerkers van MIK en/of de Boomhut.
Tussen respectievelijk 14.45-15.00 uur (ma, di, do), 12.15-12.30 uur (woe) en 11.45-12.00 uur (vrij
groep 2) worden de leerlingen die naar de buitenschoolse opvang gaan, een kwartier door school
opgevangen.
Voor de rest blijven alle afspraken gelden zoals die staan genoemd in het plan, ‘heropening school’.
Hiervan heeft u op 5 februari 2021 en daags erna de belangrijkste items via een brief gekregen.
Twee zaken die belangrijk zijn alhier te benoemen:
- De ‘level’ leerlingen worden opnieuw begeleid door juf Liesbeth van Aalen

-

T.a.v. evenementen/festiviteiten wordt per activiteit bekeken, wat wel/niet kan plaatsvinden
onder welke restricties, m.n. om de veiligheid zoveel als mogelijk te borgen.

Na de meivakantie zullen wij bezien of verdere versoepelingen mogelijk zijn. In deze zijn wij natuurlijk
(ook) afhankelijk van zowel landelijke als bestuurlijke richtlijnen.

Belangrijk, zeker nu er sprake is van veel corona gerelateerde uitbraken bij en rond scholen, zich aan
de landelijke afspraken te houden: dragen van mondkapjes (wij als school hebben meermaals
gevraagd dit ook buiten bij de school te doen), frequent handen wassen en afstand houden.
Koningsspelen
Op vrijdag 23 april 2021 deed ook onze school mee aan de Koningsspelen. DE kinderen genoten van
een gezonde lunch en er werden diverse spel& sportactiviteiten uitgevoerd. Vanwege Corona konden
we niet aan het gehele programma meedoen. Dit wordt ruimschoots ingehaald in juni, tijdens de
Maastricht Sportweek 2021.

Filmpje.
Vorige week vrijdag is rond een van onze leerlingen een filmpje opgenomen voor het Discovery
Museum in Kerkrade. Dit willen/wilden we u en jullie allen niet onthouden. Te zien via:
- Youtube
https://youtu.be/WoaThBbJ5Qw
- Facebook
https://fb.watch/51lIyY6ldb/
Meivakantie

Als basisschoolteam Scharn wensen wij allen een hele fijne meivakantie toe. Geniet van een aantal
rustige en mooie dagen.

