Gedeeltelijke herstart
De Utskoat

Beste ouders en verzorgers van De Utskoat,
Sinds een aantal weken gaan de kinderen van De Uskoat, net zoals verreweg de meeste kinderen, niet
naar school en volgen ze onderwijs vanuit thuis. Allereerst grote complimenten voor de inzet van de
leerlingen en hun ouders tijdens dit thuiswerken! De kinderen laten een mooie vooruitgang zien en in
het algemeen zijn ze goed bij.
Afgelopen dinsdag heeft de minister-president Mark Rutte aangekondigd dat basisschoolkinderen weer
voor 50% naar school kunnen vanaf maandag 11 mei en voor een voorlopige periode t/m 29 mei. Als
team van De Utskoat en in samenwerking met de MR hebben we afgelopen week onze uiterste best
gedaan dit mogelijk te maken.
De grootste uitdaging voor ons was om tot een goed rooster te komen voor de verschillende klassen.
We hechten er dan ook waarde aan om onze uitgangspunten te benadrukken, namelijk een goede
gezondheid voor een ieder en goed onderwijs voor de kinderen. Met betrekking tot goede gezondheid
hebben we speciale aandacht voor voldoende afstand van de leerkrachten tot de kinderen, zo weinig
mogelijk ‘verkeer’ binnen en rondom de school en niet teveel kinderen per dag op school (~50%).
Bijkomende overwegingen zijn groepsgrootte, gezinnen met meerdere kinderen, extra hulp die een
groep/kind nodig heeft, noodhulp voor vitale beroepen en kwetsbare gezinnen.
Wij zijn gekomen tot de keuze van lesgeven aan halve groepen per dag . Dit betekent dat de ene helft
van een groep op maandag en donderdag naar school gaat en de andere helft van de groep op dinsdag
en vrijdag. Op de dagen dat de leerlingen niet naar school gaan krijgen ze huiswerk mee, dat thuis
zelfstandig gemaakt moet worden.
Woensdag is een thuiswerkdag. In de bijlage kunt u het rooster en de indeling van de groepen bekijken,
ook staan hier de begin- en eindtijden genoemd
Om verspreiding van het Corona-virus zoveel mogelijk te voorkomen hebben we gekozen om de school
op te splitsen in onderbouw (groep 1-4) en bovenbouw (groep 5-8). Dit betekent onder andere dat de
leerlingen van groep 3/4 tijdelijk gebruik van de kleuteringang gaan maken en hebben de groepen niet
tegelijkertijd pauze. Om de verschillende groepen zo weinig mogelijk tegen te komen is gekozen voor
een gespreide start en eindtijd. Deze staan ook in de bijlage vermeld. In de week van 6 mei ontvangt u
via de mail meer informatie over de veiligheidsregels om verspreiding van het coronavirus te
voorkomen.
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We hebben ons uiterste best gedaan om tot een zo goed mogelijk rooster te komen. We zijn ons ervan
bewust dat het rooster voor de een gunstiger uit kan pakken dan voor de ander. Voor vragen hierover
kunt u contact opnemen met Ingrid Kram (ingrid.kram@gearhing.net)
Met vriendelijke groet,
Team De Utskoat

Na de meivakantie werken we nog drie dagen met volledig thuisonderwijs. Woensdag
6 mei kunnen de leerlingen hun weektaak tussen 10.00 en 11.00 uur ophalen. Ook groep 1/2 wordt op
school verwacht.

Indeling 11 t/m 29 mei
Hieronder het rooster van De Utskoat.
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21 en 22 mei zijn de leerlingen vanwege Hemelvaart vrij!
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De leerlingen gaan twee dagen per week naar school en hebben drie dagen per week
thuisonderwijs.
Op de dag dat leerlingen op school komen, krijgen zij ook instructies van de groepsleerkracht
voor de dagen dat zij niet op school zijn.
Op de thuiswerkdagen wordt het huiswerk zelfstandig gemaakt. Eventuele vragen over het werk
kunnen de volgende dag in de klas worden gesteld
Wij hebben ons best gedaan om een zo goed mogelijke verdeling van de leerlingen over de twee
groepen te maken, waarbij wij hebben gekeken naar groepsgrootte, zorg, broertjes/zusjes in
andere klassen en hebben wij waar mogelijk homogene groepen gemaakt.
Broers en zussen gaan gelijktijdig naar school. Vanwege de organisatie staan de groepen vast en
kan er onderling niet geruild worden.
Op dagen dat de helft van de groep niet op school kan zijn, mag deze thuiswerk-groep ook niet
op de schoolpleinen komen. Ook rondhangen bij de school is niet toegestaan. Dit zou enorm
storend kunnen werken voor de leerlingen die dan wel op school zijn.
Uitjes en schoolreizen gaan deze periode helaas niet door.
Ouders wordt gevraagd niet op het plein en niet in de school te komen.

Leerlingen die vanwege een vitaal beroep van de ouders gebruik maken van de noodopvang mogen
(indien nodig) de hele week naar school. Graag weten we dit op tijd. Hiervoor kunt u contact opnemen
met Ingrid Kram (ingrid.kram@gearhing.net).
Het wisselschema:
Datum
Maandag 11 mei
Dinsdag 12 mei
Woensdag 13 mei
Donderdag 14 mei
Vrijdag 15 mei

GROEP A
Naar school
Thuiswerk
Thuiswerk
Naar school
Thuiswerk

GROEP B
Thuiswerk
Naar school
Thuiswerk
thuiswerk
Naar school

Maandag 18 mei
Naar school
Thuiswerk
Dinsdag 19 mei
Thuiswerk
Naar school
Woensdag 20 mei
Thuiswerk
Thuiswerk
Donderdag 21 en vrijdag 22: vrije dagen i.v.m. Hemelvaartsweekend
Maandag 25 mei
Dinsdag 26 mei

Naar school
Thuiswerk

Thuiswerk
Naar school
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Woensdag 27 mei
Donderdag 28 mei
Vrijdag 29 mei

Thuiswerk
Naar school
Thuiswerk

Thuiswerk
thuiswerk
Naar school
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