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Volledige naam

Geboortedatum

Arjen Atsma

28-6-2010

Elbrich Kloosterman

26-6-2010

Marije van der Wal

25-6-2009

Milan de Haan

10-6-2012

Geartsje Feenstra

10-6-2013

Daphne Hoogland

9-6-2008

Iedereen van harte gefeliciteerd!!! We wensen jullie een heel fijne dag, ondanks deze
bijzondere tijd.
Afspraak maken
Het kan zomaar zo zijn dat u graag een afspraak wil maken met één van de
leerkrachten of de directeur, om welke reden dan ook. In principe doen we dit nu via
de mail of telefonisch. U kunt bellen naar 058- 253 16 84, mailen naar de leerkracht
zelf of mailen naar mooitaki@cbo-nwf.nl
Start scholen – 8 juni
Maandag 8 juni beginnen we weer volledig. We hebben er veel zin in. Wel zijn er
aangepaste zaken waarvan we u graag op de hoogte willen brengen.
Toegang plein/school
Het schoolplein en het gebouw zijn niet toegankelijk voor ouders/grootouders of
anderen die kinderen naar school brengen. Afscheid nemen van uw kind doet u bij
het hek. Uw kind wordt vervolgens opgewacht door de leerkracht. De leerkracht is
vanaf 8:20 uur op het schoolplein aanwezig. Vervolgens gaan we per groep, om de
beurt het schoolgebouw in via verschillende ingangen.
We verzoeken u vriendelijk om buiten het schoolplein de 1,5 meter afstand te
bewaken.
Waar en hoe laat kan ik mijn kind brengen en halen?
Alle klassen beginnen gewoon om 8:30 uur. Het zal mooi zijn als uw kind(eren) vanaf
8:20 uur op school kan zijn. Het is de bedoeling dat kinderen direct naar hun
leerkracht gaan en niet gaan spelen op het plein.
Groep 1-2: gaat via de nooddeur bij de bibliotheek naar binnen en buiten. Juf Lia of
juf Anouk wachten de kinderen buiten op, op het plein. Samen gaan zij naar binnen.
De juffen komen rond 14:10 uur met de kinderen via deze deur ook weer naar buiten.
Het zal mooi zijn als de ouders bij het hek aan de Menamerdyk staan. Via dit hek
worden de kinderen gebracht en gehaald.
Groep 3-4: gaat via de nooddeur van groep 3-4 naar binnen en buiten. Bij de het
toegangshek aan de Hammeringen zit een opening die naar het grasveld leid en
uiteindelijk dus naar de nooddeur van groep 3-4. Juf of meester staat op/bij het
grasveld om de kinderen op te vangen. Via deze toegang worden de kinderen
gebracht en gehaald.
Groep 5-6: verzamelt bij de juf of meester die op het schoolplein staat aan de kant
van de Klaas van der Meystraat. Via de hoofdingang gaan zij naar binnen. Deze
kinderen het liefst zoveel mogelijk, indien mogelijk, zelfstandig naar school laten
komen. Zij komen en verlaten het plein via de 2 toegangen aan de Klaas van der
Meystraat.
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Wie zijn er jarig de komende maand?

Groep 6-7: verzamelt bij de juf of meester die op het schoolplein staat aan de kant van de
Klaas van der Meystraat. Via de hoofdingang gaan zij naar binnen. Deze kinderen het liefst
zoveel mogelijk, indien mogelijk, zelfstandig naar school laten komen. Zij komen en verlaten
het plein via de 2 toegangen aan de Klaas van der Meystraat.
Groep 8: verzamelt bij de juf die op het schoolplein staat aan de kant van de Klaas van der
Meystraat. Via de hoofdingang gaan zij naar binnen. Deze kinderen het liefst zoveel mogelijk,
indien mogelijk, zelfstandig naar school laten komen. Zij komen en verlaten het plein via de 2
toegangen aan de Klaas van der Meystraat.
NB: De groepen die via de hoofdingang naar binnen en buiten gaan, doen dit om de beurt.
Pauzes
De pauzes vullen we in zoals vóór de coronatijd. Uiteraard blijven we wel in -en uitgaan via
onze eigen deuren, en wordt er voor en na het spelen handen gewassen.
Gym
Gym hebben de kinderen weer zoals vóór de coronatijd. Wel zijn de lessen op het buitenveld.
Bij slecht weer is er die dag geen gym. De groepen 5 t/m 8 graag op de fiets naar school.
Chromebooks en boeken
Graag zouden we maandag 8 juni alle Chromebooks weer op school willen hebben.
Vergeten jullie de oplader niet?
Trakteren
We kregen al een aantal, terechte, vragen over trakteren i.v.m. verjaardag. In deze tijd is een
verjaardag al erg sober. We hebben daarom besloten dat kinderen best mogen trakteren,
onder de volgende voorwaarden;
- Er mag alleen getrakteerd worden op voorverpakte (van de fabriek af) producten. Dus
geen eigen gemaakte baksels o.i.d.
- Trakteren is alleen in de eigen klas, we gaan niet de klassen rond.
- Je trakteert alleen op de dag dat je zelf op school bent. Je mag een traktatie voor de
andere helft van de groep achter laten.
- Kinderen mogen een traktatie weigeren.
Looproutes
In het gebouw hebben wij looproutes gecreëerd. Deze routes bespreken wij met de kinderen.
Extra Hygiëne
Alle klassen hebben toegang tot desinfecterende middelen, zeep, papieren handdoekjes en
hebben we instructies opgehangen bij de wc en wasbakken over hoe we op een goede
manier handen wassen. We bespreken dit ook in de klas en we wijzen elkaar regelmatig op
dat we handen wassen. Dit doen we sowieso voordat we gaan fruit eten, brood eten en
terugkomen van het buitenspelen.
Onze schoonmaakdienst besteedt extra zorg aan het schoonmaken van deurklinken, wc,
wasbakken, tafels etc.
De klassen zijn zo ingericht dat kinderen voldoende ruimte om zich heen hebben. Lichamelijk
contact wordt zoveel mogelijk vermeden. De leerkracht heeft een afgebakend stuk voor
zichzelf. Deze is wel zo ingericht dat er verder prima lesgegeven kan worden.
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Zieke kinderen
De richtlijnen vanuit het RIVM en de overheid zijn leidend voor ons. Zo hebben zij richtlijnen
opgezet zoals 1,5 meter afstand tussen volwassenen, niezen in de ellenboog, verkoudheid
etc. Kinderen die ziek zijn, of ziek worden op school, verzoeken wij om thuis te blijven. Ook als
er gezinsleden ziek zijn, blijven de kinderen thuis.
Zieke leerkrachten
Leerkrachten die ziek zijn of een risico lopen door iets onder de leden te hebben, zoals
verkoudheid o.i.d., blijven ook thuis. Er is minimale vervanging en kinderen worden niet
verdeeld of opgevangen door een andere leerkracht. Mocht een leerkracht dus ziek zijn,
dan zoeken we wel eerst vervanging, maar de mogelijkheden hierin zijn zeer beperkt. We
gaan ervoor u dit tijdig te laten weten, maar het kan voorkomen dat dit pas in de ochtend
zelf, via een spoedbericht, bekend wordt gemaakt. We willen u vragen hier rekening mee te
houden en een ‘achterwacht’ te hebben.
Noodopvang
De noodopvang is vanaf maandag 8 juni niet meer geldig.
Rapporten en 10 minuten gesprekken.
Ondanks de bijzondere tijd, geven we de kinderen wel een rapport mee. Deze zal echter
anders zijn dan dat u gewend bent van ons. Het rapport bestaat uit 3 delen: deel ingevuld
door de leerling, deel ingevuld door de ouders en een deel ingevuld door de leerkracht. U
krijgt deze z.s.m. mee naar huis om in te vullen.
Wel voeren wij gewoon 10 min gesprekken, en wel op dinsdag 16 juni en donderdag 18 juni.
Deze gesprekken voeren wij, in principe, via beeldbellen.
Laatste schooldagen…
We zijn druk aan het kijken wat we nog kunnen gaan doen in de laatste schoolweken,
binnen de geldende regels. We gaan ervoor om dit positief en met elkaar af te sluiten.
Namens team CBS Mooitaki, een hartelijke groet,
Tim Zasburg – directeur
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