Beste ouders/verzorgers,

Hieronder vindt u informatie voor de start van de school vanaf 8 februari a.s.
N.a.v. de persconferentie op dinsdag 2 februari jl. waarin gemeld werd dat de basisscholen
vanaf 8 februari weer volledig opengaan, heeft het team van De Keikamp met instemming
van de medezeggenschapsraad een vervolgprotocol ontwikkeld.

1. Algemene regels:
✓ alle leerlingen gaan vanaf 8 februari 2021 volledig naar school
✓ we gaan voorlopig weer werken met een continurooster, dus van 08.30 uur tot 14.00
uur (groep 1 t/m 8 van maandag tot en met vrijdag). Hierin hebben wij het advies
overgenomen van de RIVM en PO-raad om zo het aantal haal en breng bewegingen
te beperken en geen externen binnen de school te halen
✓ de kinderen gaan in de pauzes per groep naar buiten, dus niet allemaal met elkaar
✓ alle kinderen blijven over op school, leerkrachten begeleiden het overblijven
✓ kinderen nemen eten en drinken mee naar school voor beide pauzemomenten
✓ op school wordt aandacht besteed aan sociaal emotionele beleving en de
basisvakken taal, spelling, rekenen en (begrijpend) lezen. Daarnaast gaan we het
reguliere lesprogramma weer oppakken
✓ chromebooks moeten worden ingeleverd, uiterlijk maandag 8 februari. Denk eraan
dat ook de tas met boeken en werkboeken weer meegaan naar school
✓ we gymmen binnen. Dit betekent dat uw kind de gymkleding op maandag en
donderdag mee moet nemen
✓ er is geen luizencontrole geweest na de kerstvakantie, dus zelf controleren blijft
belangrijk.
2. Routing halen/brengen:
✓ ouders/verzorgers komen niet op het schoolplein of in de school
✓ u moet uw kind(eren) bij de weg afzetten. Kinderen zetten zelfstandig de fiets in het
fietsenhok
✓ aan beide kanten van de school zal er iemand staan om de kinderen op te vangen
✓ laat uw kind(eren) indien mogelijk zoveel mogelijk zelfstandig naar school komen
✓ Marjan/Petra zal altijd aan de Keistraat staan om de kinderen van groep 1/2 op te
vangen
✓ ingangen: groep 1/2 en groep 5/6 gaan aan de achterkant naar binnen, groep 3/4
neemt de hoofdingang en groep 7/8 gaat via de zijingang naar binnen
✓ u kunt uw kind(eren) aan de weg weer ophalen. Overleg thuis met uw kind(eren)
goed aan welke kant u hem/haar weer ophaalt (kleuters aan de Keistraat). Het
verzoek is om de 1,5 meter regel in acht te nemen en zo snel mogelijk naar huis te
gaan.
3. Hygiëne:
Wij dragen er zorg voor dat de algemene hygiënevoorschriften van het RIVM zoveel mogelijk
worden nageleefd. Denk hierbij aan:
In ieder klaslokaal:

✓
✓
✓
✓

desinfecterende handgel
zeeppompje
papieren handdoekjes
oppervlaktesprays

Specifiek zijn de volgende maatregelen van kracht:
✓ personeelsleden en leerlingen uit de groepen 7 en 8 dragen een mondmasker bij
beweging in de klas en door de gangen
✓ wij als school dragen zorg voor de mondkapjes, deze liggen klaar bij de ingang van de
school
✓ we verzoeken u uw kinderen voor het naar school gaan al naar het toilet te laten
gaan
✓ leerkrachten kunnen niet helpen bij toiletbezoek i.v.m. eigen veiligheid. Bij
ongelukjes kunnen kinderen het zelf proberen op te lossen anders worden als het
mogelijk is broers/zussen gevraagd om te helpen. Lukt dit niet dan wordt u gebeld
✓ bij binnenkomst moeten kinderen gebruik maken van de desinfecterende gel
✓ op school zullen we de kinderen met zeer grote regelmaat wijzen op handen wassen,
het schoonhouden van hun werkomgeving. We verzoeken u thuis het handen
wassen/desinfecteren ook met het kind te bespreken
✓ op school hebben we voldoende handzeep, papieren doekjes en zal er o.a. vaker de
toiletten en handgrepen van de deuren worden schoongemaakt
✓ bij de toiletten zijn desinfecterende doekjes aanwezig, kinderen maken voor het
toiletbezoek zelf de bril schoon.
4. Externen in het gebouw:
✓ er zijn geen andere mensen dan onze personeelsleden en leerlingen welkom in het
gebouw
✓ externe hulpverlening, zoals bijv. logopedie en kinderfysio, kan nog niet fysiek
opgestart worden. Deze zal, zoals nu al het geval is, online plaatsvinden
✓ de werknemers van het Samenwerkingsverband nemen volgens de richtlijnen via een
digitale verbinding deel aan een ondersteuningsteam of overleg.

5. Opvang:
✓ Met ingang van 8 februari wordt door scholen geen noodopvang meer aangeboden
✓ Zoals u hierboven hebt kunnen lezen hebben we besloten het continurooster te
hanteren.
Wij hebben besloten de opvang tussen 14.00 en 15.15 uur voor u te overbruggen. U
kunt hier alleen gebruik van maken als u werkzaam bent in een cruciaal beroep.
Mocht u hier gebruik van willen maken, moet u zich aanmelden bij Jolanda
(directie@dekeikamp.nl) voor maandag 8 februari. Wel vragen wij u hiervan gebruik
te maken indien strikt noodzakelijk.
6. RIVM richtlijnen:
We blijven de richtlijnen van het RIVM volgen. Dat betekent dat er:
✓ tussen leerlingen geen 1,5 meter afstand bewaard hoeft te worden

✓ tussen personeelsleden en leerling zoveel mogelijk 1,5 meter afstand bewaard moet
worden
✓ tussen personeelsleden onderling altijd 1,5 meter afstand bewaard moet worden
✓ heeft u of een van uw kind(eren) last van verkoudheid, hoesten, moeilijk ademen,
koorts of andere griepverschijnselen verzoeken wij u uw kind thuis te laten voor de
gezondheid van onze leerlingen en leerkrachten
✓ leerkrachten en leerlingen die in nauw contact zijn geweest met iemand die besmet
is met het coronavirus gaan 5 dagen thuis in quarantaine. Daarna kan de leerling
getest worden bij de GGD of 5 dagen langer thuis in quarantaine.
Mocht u nog vragen hebben t.a.v. dit protocol dan horen wij dat graag.
Namens het team van O.B.S. De Keikamp,
Jolanda Zuurmond

