Beste ouders/verzorgers van de leerlingen van de Sterrensteen,

In de gemeente Groningen zullen op maandag 11 mei de scholen weer open gaan.
Wij verheugen ons erop om alle kinderen weer te zien.
De leerlingen zullen in kleine groepen naar school gaan. De groepen worden in tweeën gedeeld. We
hebben ervoor geprobeerd te zorgen dat alle kinderen uit één gezin op hetzelfde moment naar school
gaan. Voor de groepen 5 t/m 8 hebben we gekozen om de kinderen per groep naar school te laten
gaan, de groepen 5 en 7 op dezelfde dag en de groepen 6 en 8 op dezelfde dag.
Hieronder het schema voor de eerste 3 weken. Na deze periode informeren wij u verder. Via
MijnSchool hoort u van de leerkracht van uw kind in welke shift zij/hij valt.
Maandag t/m vrijdag gaan de kinderen van 8.30 uur tot 13.15 uur naar school zoals ingedeeld in het
schema hieronder. Op de dag dat de kinderen niet naar school gaan wordt er verwacht dat ze thuis
huiswerk maken en dat u ze daarbij helpt en ondersteunt.
We gaan met deze tijden werken om het voor alle opvangorganisaties overzichtelijk te houden en om
de richtlijnen van het RIVM te kunnen naleven. Dit houdt in dat de kinderen op school eten (fruitpauze
en lunchpauze).Dit moet u zelf mee geven aan uw kind(eren). Alle eetmomenten vinden plaats in de
klas met de groepsleerkracht.

Maandag 11 mei
Dinsdag 12 mei
Woensdag 13 mei
Donderdag 14 mei
Vrijdag 15 mei

Groep paars
Groep oranje
Groep paars
Groep oranje
Groep paars

Maandag 18 mei
Dinsdag 19 mei
Woensdag 20 mei
Donderdag 21 mei
Vrijdag 22 mei

Groep oranje
Groep paars
Groep oranje
Hemelvaart vrij
Hemelvaart vrij

Maandag 25 mei
Dinsdag 26 mei
Woensdag 27 mei
Donderdag 28 mei
Vrijdag 29 mei

Groep paars
Groep oranje
Groep paars
Groep oranje
Groep paars

In de school mogen geen ouders en andere externen binnen komen.
Daarom vragen wij jullie de volgende “binnen kom regels” goed door lezen!

We vragen aan de leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 of die alleen naar school willen komen.
De kinderen van de kleutergroepen en de groepen 3, 4,en 5 worden door één ouder gebracht.
De groepen 1/ 2 worden op het plein door de leerkracht opgevangen. U kunt zelf niet op het plein
maar zal de leerkracht zien staan.
Bij de andere deuren staan andere collega`s die de kinderen zo nodig naar hun klas kunnen brengen.
Groep 3A en 3B, Groep 4A en 4B gaan door de deur aan de zijkant van de school.
Groep 5/6A en 5/6B, Groep 7/8A, groep 7/8B en Groep 7/8 C gaan via de trap aan de zijkant van de
school (nooddeur)
Denk u eraan dat de tas met schoolspullen vanaf groep 3 en eigen schrijfgerei weer mee naar
school gaat.
De margedag na Pinksteren, dinsdag 2 juni, vervalt, wij geven die dag gewoon les.

Uiteraard blijven wij binnen onze scholen de richtlijnen van het RIVM volgen. We letten erop dat we
geen handen schudden, regelmatig de handen wassen en niezen en hoesten in de elleboog. Wellicht
kunt u deze regels ook nogmaals met uw kind(eren) bespreken.
•

•

•

•

Ziekte kind of in het gezin
Als uw kind ziek is of iemand in uw gezin de door het RIVM benoemde symptomen heeft, dan
verwachten wij dat uw kind thuis blijft. Hier zijn we streng in. Wordt een leerling ziek op
school, dan nemen we zo snel mogelijk contact met u op zodat uw kind naar huis kan.
Brengen en halen van uw kind
Het is niet toegestaan voor ouders/verzorgers om het schoolterrein te betreden. Daarnaast
treft elke school maatregelen om te voorkomen dat er bij halen en brengen grote groepen
rond de school ontstaan. Ouders die ziek zijn komen niet naar school om te brengen of halen.
1,5-meterbeleid volwassenen
Dat betekent dat volwassenen (leerkrachten, ouders, externen) op anderhalve meter van
elkaar blijven. Voor leerlingen geldt deze regel niet op de scholen.
Extra hygiëne in onze schoolgebouwen
Uiteraard is er extra aandacht voor de schoonmaak op school. o.a. het sanitair wordt extra
schoongemaakt en er zijn desinfecterende gel en doekjes aanwezig op school.

Wij hopen u voldoende geïnformeerd te hebben. Voor vragen kunt u altijd terecht bij de leerkracht
en de directie.
Met vriendelijke groeten,
Monique Inja, directeur

