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Volledige naam

Geboortedatum

Tymen Krikke

2-5-2009

Rick Oosting

3-5-2009

Rianne Osinga

16-5-2008

Siebedouwe Reedijk

12-5-2009

Jorrit de Vries

8-5-2011

Saskia van der Weide

7-5-2010

Minke Haagsma

17-5-2011

Jort Akker

26-5-2014

Iedereen van harte gefeliciteerd!!! We wensen jullie een heel fijne dag, ondanks deze
bijzondere tijd.
Afspraak maken
Ook in deze Coronacrisis kan het 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
Schooltuin
Vanaf maandag 11 mei gaat bedrijf ‘Donkergroep’ uit Sneek bezig met onze
schooltuin. Dit bedrijf is gespecialiseerd in het aanleggen van tuinen en pleinen om
scholen heen. Zij hebben ons beloofd rekening te houden met de richtlijnen vanuit
het RIVM.
Start scholen
Maandag 11 mei beginnen we weer! We hebben er veel zin in. Wel zijn er
aangepaste zaken waarvan we u graag op de hoogte willen brengen.
De kinderen gaan hele dagen naar school, we houden de normale tijden aan. Maar
de groepen zijn wel in tweeën gesplitst. Onlangs hebben we u een schema gestuurd
waarin vermeld staat wanneer uw kind op school wordt verwacht. We noemden dit
toen ‘groep 1 en groep 2.’ Dit bracht wat verwarring met zich mee. We noemen
daarom groep 1 in het vervolg ‘Groep A’ en groep 2 noemen we in het vervolg
‘Groep B.’
Het schema ziet er als volgt uit:
Ma 11 mei
Groep A
Di 12 mei
Groep B
Wo 13 mei
Groep A
Do 14 mei
Groep B
Vr 15 mei
Groep B
Ma 18 mei
Groep A
Di 19 mei
Groep B
Wo 20 mei
Groep A
Do 21 mei
Vr 22 mei
Ma 25 mei
Groep A
Di 26 mei
Groep B
Wo 27 mei
Groep A
Do 28 mei
Groep B
Vr 29 mei
Groep A
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Wie zijn er jarig de komende maand?

Van de leerkracht heeft u een schema ontvangen via het ouderportaal in welke groep uw
kind zit. Eventueel wordt dit schema verlengt. Dit ligt aan hetgeen wat de overheid beslist.
Kinderen kunnen niet verplaatst worden van groep.
Kinderen die, volgens het schema, thuis zijn komen overdag niet op het schoolplein.
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.
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
Het plein verdelen we in 2 stukken. Het grote plein aan de Klaas van der Meystraat en het
kleinere plein aan de Hammeringen.
10:00 uur pauze:
Groep 3-4 en groep 5-6 het kleine plein.
Groep 6-7 en groep 8 het grote plein
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12:00 uur pauze
Groep 1-2 het kleine plein
Groep 3-4 en groep 5-6 het grote plein
12: 30 uur pauze
Groep 6-7 en groep 8 alleen het grootste plein.
Gym
Afgesproken is dat de kinderen gewoon gym hebben. Omdat de klassen nu gesplitst zijn,
hebben de kinderen nu eens in de 2 weken gym. Zo hebben alle kinderen eens in de 2
weken gym van meester Sander, onze gymdocent. Gymkleding hoeft niet mee. De kinderen
gymen op de sportvelden of het schoolplein. Bovendien mag er geen gebruik gemaakt
worden van de kleedkamers. Groep 5 t/m 8 graag de fietsen mee!
Maandag 11 mei: Groep 8 en groep 6-7
Dinsdag 12 mei: Groep 1-2, groep 3-4 en groep 5-6
Maandag 25 mei: Groep 1-2, groep 3-4 en groep 5-6
Dinsdag 26 mei: Groep 8 en groep 6-7
Eventueel wordt bovenstaand schema verlengd.
Chromebooks en boeken
Veel kinderen werken op een Chromebook van school. Op de dagen dat de kinderen naar
school gaan, dan nemen zij de Chromebooks opgeladen mee. Aan het einde van de
schooldag gaan deze weer mee naar huis.
Andere materialen zoals (werk)boeken ontvangen wij graag weer op school.
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 geen vervanging en kinderen worden niet verdeeld
of opgevangen door een andere leerkracht. Mocht een leerkracht dus ziek zijn, dan gaat uw
kind dus niet naar school. 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
Net als afgelopen weken blijven wij ook nu noodopvang bieden. Deze opvang is bedoeld
voor kinderen van wie de ouders een cruciaal beroep vervullen. Een lijst hierover vindt u op
de site van de overheid.
Echter, het is ons opgevallen dat er afgelopen weken weinig tot geen animo voor was. Daar
waren we erg blij mee. We gaan er ook van uit dat dat zo blijft. Onze mogelijkheden zijn nu
ook beperkter; personeel wordt nu ingezet om les te geven, de ruimtes worden gebruikt om
les te geven. Kinderen die in de noodopvang komen, komen niet in de klas waar zij normaal
ook zitten. Dit i.v.m. groepsgrootte en de richtlijnen van het RIVM.
Mocht u gebruik willen maken van noodopvang, dan moet dit ten minste 2 werkdagen van
tevoren gemeld zijn bij de directeur. Graag aangeven welke dagen er noodopvang nodig is,
aantal kinderen en het cruciale beroep van de ouders. Eventueel maken wij gebruik van een
maximaal aantal kinderen.
Buitenschoolse opvang, zoals bij Krobbekoer of het Kwetternest, is alleen mogelijk op de
dagen dat de kinderen zelf fysiek naar school gaan.
Onderwijs
Het onderwijs op school zal zoveel mogelijk worden opgepakt zoals we dat voorheen deden,
eventueel aangevuld met nieuwe inzichten die we de afgelopen tijd hebben opgedaan.
Voor de dagen dat de kinderen thuis zijn, is er digitaal werk te doen. Zo zullen de kinderen
weer een weektaak krijgen bestaande uit opdrachten die zij de afgelopen weken ook
digitaal kregen. Voor de kleuters maken de juffen een aangepast iets. Het spelend - en
ontdekkend leren zal hier leidend blijven.
Bij de kleuters is het gebruikelijk dat de kinderen op vrijdag hun eigen speelgoed mee mogen
nemen. In deze bijzondere tijd doen we dat nu niet.
Ten slotte…
Ook wij vinden het spannend en zijn erg benieuwd hoe dit allemaal gaat lopen. Over het
plan van aanpak wat u zojuist heeft gelezen hebben we goed nagedacht en besproken.
Toch kan het zo zijn dat we erachter komen dat een aantal dingen toch anders moeten. We
zullen dit dan zeker doen en u daar over informeren.
Door het met elkaar te doen en rekening te houden met elkaar komen we een heel eind!
Namens team CBS Mooitaki, een hartelijke groet,
Tim Zasburg – directeur

Mooitaki’s info

Mooitaki’s info

Mooitaki’s info

