Wij hebben er zin in!
27 mei 2020

Beste ouders/verzorgers van De Utskoat,

Vanaf maandag 8 juni gaan alle leerlingen van De Utskoat weer de hele week naar school. De
veiligheidsmaatregelen rond corona blijven van kracht. Als uitgangspunt houden we de richtlijnen van
het RIVM en GGD Friesland aan.
De looproutes in de school om zo weinig mogelijk met elkaar in contact te komen, de verdeling van het
plein over de pauzes, de starttijden en de te nemen hygiëne maatregelen blijven we houden, zoals de
afgelopen weken. Ook wanneer een leerling of leerkracht ziek of verkouden is, worden de richtlijnen van
het RIVM en GGD Friesland aangehouden.
Volgende week is vanwege Pinksteren een korte week. De leerlingen gaan dan volgens het schema van
11 mei t/m 29 mei naar school. Ouders die de afgelopen weken van de noodopvang gebruik hebben
gemaakt, kunnen hier ook in de week van 3 t/m 5 juni gebruik van maken. Wanneer u hier geen gebruik
van heeft gemaakt en dit vanwege een vitaal beroep wel graag zou willen en er geen andere oplossing is,
kan contact opnemen met Ingrid Kram (ingrid.kram@gearhing.net)
1 en 2 juni zijn de leerlingen vanwege Pinksteren vrij!

Hieronder de aandachtspunten/maatregelen rond corona op een rij.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Maandag 8 juni graag alle schoolspullen meenemen naar school! Ook de iPad en de
oplaadkabels
Maximaal één volwassene brengt/haalt de kinderen naar school.
Groep 1/2 en 3/4 maakt gebruik van de kleuteringang. De groepen 5 t/m 8 komen via de
hoofdingang binnen.
Ouders komen niet op het plein en niet in de school.
De leerlingen worden door de eigen leerkracht bij het hek opgehaald.
Handen worden gewassen bij binnenkomst, na de pauzes en voor het eten in het lokaal.
Gedurende de dag worden contactpunten schoongemaakt met een desinfecterende spray.
Jassen en tassen gaan mee naar het lokaal. Ieder kind heeft zijn of haar eigen werkplek. De
koelkast wordt deze periode niet gebruikt voor eten/drinken van de leerlingen
De pauzes zijn met de eigen groep op gescheiden tijden.
Tussen personeelsleden onderling moet 1,5 meter afstand bewaard worden. Tussen leerlingen
hoeft dit niet.
Tussen leerling en leerkracht moet wel 1,5 meter afstand bewaard worden.
Jarigen mogen helaas niet trakteren en de klassen rond.
Er is afstemming met de buurschool ‘De Bonkelder’over het gebruik van het gebouw en het
plein.
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Het rooster van De Utskoat vanaf 8 juni
Schooltijden

Groep 1/2

Groep 3/4

Groep 5/6

Groep 7/8 +

maandag

8.35 – 14.10 uur

8.25 -14.00 uur

8.35 – 14.10 uur

8.25 – 14.00 uur

dinsdag

8.35 – 14.10 uur 8.25 -14.00 uur

8.35 – 14.10 uur

8.25 – 14.00 uur

woensdag

8.35 – 12.10 uur 8.25 -14.00 uur

8.35 – 14.10 uur

8.25 – 14.00 uur

donderdag

8.35 – 14.10 uur 8.25 -14.00 uur

8.35 – 14.10 uur

8.25 – 14.00 uur

vrijdag

8.35 – 12.10 uur 8.25 -14.00 uur

8.35 – 14.10 uur

8.25 – 14.00 uur

Verdeling van de pauzes
Groep
Pauze 1
Pauze 2
Waar
Groep 3/4
10.00-10.15
11.45-12.00
kleuterplein
Groep 5/6
10.15-10.30
12.15-12.30
Grote plein
Groep 7/8
10.00-10.15
12.00-12.15
Grote plein
De leerkrachten van groep 1/2 van beide scholen regelen onderling de pleintijden

Mochten er vragen zijn, wij horen het graag.

Met vriendelijke groet,
Team De Utskoat
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