Beste ouders/verzorgers,
Na de meivakantie, vanaf 11 mei, mogen de kinderen gedeeltelijk weer naar school. Goed
nieuws! In deze brief leest u hoe wij dit als school gaan organiseren.
In de media is al veel gesproken over hoe dit te organiseren. Er zijn een aantal
mogelijkheden, die allemaal hun voor- en nadelen hebben. Wij hebben met het team en de
Medezeggenschapsraad goed nagedacht welk model het beste past bij ons onderwijs.
Wij hebben ervoor gekozen dat de kinderen 2 dagen per week een hele dag op school
komen. In dit model is er de meest efficiënte leertijd voor de kinderen en hoeven
volwassenen en kinderen elkaar zo min mogelijk te ontmoeten.
Wanneer volgen de kinderen onderwijs op school?
De helft van het aantal kinderen is op maandag en donderdag op school. De andere helft is
op dinsdag en vrijdag aanwezig. Bij de indeling hebben we rekening gehouden met
gezinnen. U ontvangt zo snel mogelijk vanuit de leerkracht het bericht op welke dag we uw
kind(eren) kunnen ontvangen. Het is helaas niet mogelijk om dagen te ruilen. Indien u
beiden in een vitaal beroept werkt, is noodopvang bij ons op school nog wel steeds mogelijk.
Wanneer volgen de kinderen afstandsonderwijs?
- op woensdag en de dagen dat de leerling niet is ingedeeld
- als de leerkracht afwezig is (i.v.m. gezondheid) en er geen vervanging is
- als de leerling ziek is of thuis moet blijven vanwege richtlijnen vanuit RIVM (o.a.
ziekte van een gezinslid)
In de afgelopen periode was de leerkracht tussen 10.00 en 14.00 uur beschikbaar voor het
beantwoorden van vragen. In deze nieuwe situatie, waarbij de de leerkracht aan de helft van
de groep onderwijs op school aanbiedt, is dat niet meer mogelijk. Als de kinderen vragen
hebben, kunnen zij die aan de leerkracht stellen op de dag dat ze op school zijn.
Wat mag u van ons verwachten?
Onze focus ligt de komende weken op pedagogisch vlak. De kinderen gaan wel weer naar
school, maar de situatie is niet zoals het was. Dit zal vragen oproepen en wellicht ook tot
onzekerheid leiden bij kinderen. We willen de kinderen de ruimte geven om hun verhaal te
doen over de periode dat de school dicht was en weer aan elkaar te wennen.
Op didactisch vlak observeren de leerkrachten hoe ver uw kind is gevorderd qua leerstof,
worden er instructies gegeven en doelgericht gewerkt. De leerkrachten hebben bewuste
keuzes gemaakt welke leerdoelen in de periode tot aan de zomervakantie nog aan bod
moeten komen. De focus ligt daarbij op rekenen, taal, spelling en lezen. Aan deze doelen
werken de kinderen zowel op school als thuis. Er zijn geen online meetings meer en er
worden geen instructiefilmpjes gestuurd.

De woensdag wordt door het team gebruikt om het onderwijs, zowel op school als op
afstand, na te kijken en voor te bereiden. Ook onderhouden de leerkrachten op deze dag
contact met eventuele zieke kinderen.
Hoe verloopt een schooldag?
We hebben ervoor gekozen om de schooldagen voor uw kind(eren) zo ‘normaal mogelijk’ te
laten zijn. Het enige verschil is een gespreide inloop. In onderstaand schema kunt u de
inloop- en uitlooptijden zien.
Broertjes/zusjes

Geen broertjes/zusjes

Inloop

08:20 uur - 08:30 uur

08:30 uur - 08:40 uur

Uitloop

14:35 uur

14:45 uur

De kinderen hebben op maandag en vrijdag! buiten gym van meester Ard. Het is prettig als
de kinderen die dag kleding aan hebben waarin ze prettig kunnen bewegen. Het
belangrijkste is dat de kinderen die dag dichte schoenen aan hebben.
Welke specifieke maatregelen zijn er rondom brengen en halen?
We vragen u om zoveel mogelijk 1,5 meter afstand te behouden. Hiertoe hebben we op
beide pleinen een looproute ingesteld. Het ene hek wordt aangewezen als ‘ingang’, het
andere hek wordt aangewezen als ‘uitgang’. Dit wordt zichtbaar gemaakt met een
‘verkeersbord’ op het betreffende hek. Ouders blijven altijd buiten, zowel bij brengen als bij
ophalen.
De kinderen gaan op een andere manier dan normaal naar binnen:
- OB1 en OB2: door de buitendeur van het eigen lokaal
- OB3: ingang via hoge hek bij de moestuin van het het lokaal, uitgang via
bovenbouwplein (door de bosjes)
- MB kinderen door MB ingang
- BB kinderen door BB ingang
Wij willen u vragen om uw kind af te melden als het ziek is, of als er een andere reden is
waarom uw kind niet naar school kan komen.
Welke specifieke hygiënemaatregelen nemen wij?
Net als voor de sluiting besteden we extra aandacht aan de hygiëne. We bespreken
opnieuw met kinderen de richtlijnen, zoals handen wassen, toiletzitting sluiten bij
doortrekken en elkaar begroeten zonder een hand te geven.
In het bijzonder willen we u vragen om uw kind(eren) zelf een koptelefoon of oordopjes mee
te laten nemen. Koptelefoons worden normaal gesproken door meerdere kinderen gebruikt
en zijn moeilijk reinigbaar.
Kinderen mogen alleen van huis uit meegebrachte etenswaren nuttigen. Dit betekent dat er
geen schoolmelk is en dat de verjaardagen worden gevierd, maar zonder traktatie. Wanneer

de richtlijnen hiervoor versoepelen overleggen we met u over het inhalen van eventuele
traktaties.
We zorgen dat we de richtlijnen vanuit RIVM zoveel mogelijk naleven.
Zijn er verder nog bijzonderheden?
Een aantal kinderen heeft een chromebook van school geleend. Deze kunnen voorlopig nog
thuis gehouden worden, zodat ook het afstandsonderwijs kan blijven doorgaan.
Indien u voor uw kind(eren) gebruik wilt maken van de noodopvang, kunt u dit mailen naar
r.dekiewit@montessori-naaldwijk.wsko.nl. In verband met onze planning is het prettig
wanneer wij dit een week van tevoren weten.
Hoe wordt de opvang vanuit Kwest geregeld?
In de meivakantie kunnen kinderen, met beide ouders in vitale beroepen, kosteloos gebruik
maken van de opvang door Kwest. U kunt uw kind(eren) hiervoor opgeven via:
- maaikewillemsen@stichtingkwest.nl (als u al klant bent bij Kwest)
- info@stichtingkwest.nl (als u geen klant bent bij Kwest)
Indien u geen klant bent, wordt u gevraagd een formulier in te vullen.
Kinderen die, na de meivakantie, de BSO willen bezoeken kunnen op de dagen dat zij op
school zijn naar de BSO. Indien u hier gebruik van wilt maken, kunt u een verzoek indienen
via bovenstaande e-mailadressen van Kwest.
Hoe kunt u ons bereiken?
In de vakantie kunt u met vragen over school een Parro-bericht sturen naar Rianne. Zij zal u
zo spoedig mogelijk antwoorden.
Voor vragen over thuis, het gedrag van uw kind of mogelijk andere zaken die spelen in het
gezin, kunt u een mailbericht sturen naar Lotte Gardien (SKT) Lgardien@SktWestland.nl.
Het is fijn als u in het kort aangeeft wat uw vraag is en uw telefoonnummer vermeldt. Lotte
zal dan zo spoedig mogelijk reageren.
We vertrouwen erop dat dit met elkaar lukt! We wensen u alvast een heel fijne vakantie toe.
Met vriendelijke groeten, ook namens het team,

Rianne de Kiewit
Directeur Montessorischool Naaldwijk

