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Klimophetnieuws
see further for English

Maandag 8 februari gaan alle groepen weer naar school
Vanaf maandag 8 februari gaan alle kinderen weer naar school.
Om bewegingen van ouders te beperken en daarmee de veiligheid te vergroten werken we de
komende weken met een continurooster waarbij de kinderen ook tussen de middag op school
zijn.
Dit is mogelijk dankzij de medewerking van Happykids. Zij zorgen voor een aantal medewerkers
die tussen de middag telkens een half uur met groepen gaan buiten spelen.
Zolang Happykids de buitenschoolse opvang niet hervat kunnen wij, zonder kosten, gebruik maken
van dit genereuze aanbod.
Daarvoor heel veel dank aan Happykids.
Voorlopig gaan we uit van een continurooster tot en met vrijdag 12 maart. Wij zullen u tijdig
informeren of dit wordt verlengd.
Alle kinderen moeten op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag een lunchpakket meenemen.
In verband met het continurooster zijn de schooltijden aangepast.
Deze zijn als volgt:
Groepen 1 t/m 4: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.25 uur tot 14.25 uur
woensdag van 8.25 uur tot 11.55 uur
Groepen 5 t/m 8: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.35 uur tot 14.35 uur
woensdag van 8.35 uur tot 12.05 uur
Om medewerkers en kinderen en uzelf zoveel mogelijk te beschermen gelden tevens de volgende
maatregelen:
 Ouders mogen niet in school komen
 Leerlingen van de groepen 1 t/m 6 worden door maximaal één ouder naar school gebracht
 Leerlingen van de groepen 7 en 8 komen zoveel mogelijk alleen naar school
 Op het schoolplein draagt u een mondkapje en houdt u altijd 1,5 meter afstand
 U brengt uw kind en gaat direct weer naar huis of naar uw werk en blijft niet op het plein
praten. Indien nodig zullen wij u daar op aanspreken
 De leerlingen van de groepen 7 en 8 worden dringend verzocht in school een mondkapje te
dragen eenmaal binnen kunnen zij het mondkapje af doen als zij aan hun tafel zitten
 Bij een besmetting in een groep gaat de hele groep vijf dagen in quarantaine. Bij een
negatieve test kunnen kinderen na vijf dagen weer naar school komen. Als er niet getest
wordt, moet het kind nog vijf dagen in quarantaine blijven. Meer Primair houdt zich hiermee
aan de richtlijnen van het RIVM.
 Kinderen wassen hun handen bij binnenkomst
Wat is verder nog voor u van belang is:
Vanaf maandag vinden ook de gymnastieklessen weer plaats. Meester Patrick is druk bezig met
het aanpassen van het rooster. U ontvangt de wijzigingen voor maandag.
Wilt u maandag het geleende Chromebook inleveren in een plastic. Graag in de Chromebook de
naam en de groep van uw kind op een briefje.
Wilt u maandag uw kind het bibliotheekboek mee naar school geven als uw kind een of meerdere
boeken heeft geleend.
Wij verwachten van ouders dat zij er ook alles aan doen om Corona buiten de deur te houden.
Dat zij zich thuis ook aan de regels houden. Als u dat niet doet neemt u willens en wetens het
risico dat uw kind besmet naar school komt en daarmee het onderwijs aan een hele groep in
gevaar komt. Dit nog los van de mogelijke fysieke gevolgen voor degene die contact heeft gehad
met de besmette persoon.

Wij gaan er van uit dat iedereen hier aan wilt meewerken. Echter horen wij ook dat er toch nog
gezinnen zijn die het wel nodig vinden om een verjaardagsfeestje te vieren waarbij veel te veel
volwassenen en kinderen aanwezig zijn. Dat is zeer ongepast.
Het Collega van Bestuur van Meerprimair informeert u ook over de maatregelen die wij nemen om
de opening van de scholen zo veilig mogelijk te organiseren.
Zij heeft daarvoor een brief opgesteld die u vindt in de bijlage van de Klimophetnieuws of door te
klikken op de volgende link: brief voor ouders/verzorgers van Meerprimair
Ik wens u veel sterkte, wijsheid en gezondheid de komende tijd.
Met vriendelijke groet,
Mende namens het team,
Antoine Peters

Monday February 8 all groups will go to school again
From Monday, February 8, all children will go back to school.
In order to limit the movements of parents and thus increase safety, we will be working with a
continuous schedule in the coming weeks in which the children are also at school at noon.
This is possible thanks to the cooperation of Happykids. They provide a number of employees who
play outside with groups for half an hour at noon.
As long as Happykids does not resume after-school care, we can make use of this generous offer
at no cost.
Many thanks to Happykids for that.
For the time being, we are assuming a continuous schedule up to and including Friday March 12.
We will inform you in time whether this will be extended.
All children must bring a packed lunch on Monday, Tuesday, Thursday and Friday.
School times have been adjusted due to the continuous schedule.
These are as follows:
Groups 1 to 4: Monday, Tuesday, Thursday and Friday from 8.25 am to 2:25 pm
Wednesday from 8.25 am to 11.55 am
Groups 5 to 8: Monday, Tuesday, Thursday and Friday from 8.35 am to 2.35 pm
Wednesday from 8.35 am to 12.05 pm
The following measures also apply to protect employees, children and yourself as much as
possible:
 Parents are not allowed to come to school
 Pupils in groups 1 to 6 are taken to school by a maximum of one parent
 Pupils of groups 7 and 8 come to school alone as much as possible
 Wear a mouth mask in the schoolyard and always keep 1.5 meters away
 You bring your child and immediately go home or to work and do not keep talking in the
square. If necessary, we will address you about this
 The pupils of groups 7 and 8 are urged to wear a mouth mask in school. Once inside, they
can take off the mouth mask while sitting at their table.
 In case of an infection in a group, the entire group is quarantined for five days. With a
negative test, children can come back to school after five days. If not tested, the child must
remain in quarantine for another five days. Meer Primair thus adheres to the guidelines of
the RIVM.
 Children wash their hands upon entry
What else is important to you:
Gymnastics classes will also take place from Monday. Master Patrick is busy adjusting the
schedule. You will receive the changes before Monday.
Do you want to hand in the borrowed Chromebook on Monday in a plastic. Please put the name
and group of your child on a note in the Chromebook.

Please give your child the library book to school on Monday if your child has borrowed one or more
books.
We expect parents to do everything they can to keep Corona out.
That they also obey the rules at home. If you do not do this, you knowingly take the risk that your
child will come to school infected and thus endanger the education of an entire group. This is
regardless of the possible physical consequences for the person who has had contact with the
infected person.
We assume that everyone wants to participate in this. However, we also hear that there are still
families who find it necessary to celebrate a birthday party where far too many adults and children
are present. That is very inappropriate.
The Board of Directors of Meerprimair will also inform you about the measures we are taking to
organize the opening of the schools as safely as possible.
She has drawn up a letter for this that you can find in the appendix of the Klimophetnieuws or by
clicking on the following link: brief voor ouders/verzorgers van Meerprimair
I wish you much strength, wisdom and health in the coming period.
Sincerely,
Mende on behalf of the team,
Antoine Peters

