Corona maatregelen vanaf 28 juni 2021
Schooltijden.
- We hanteren de reguliere schooltijden (met inlooptijd vanaf 8:20u 's ochtend) zoals vermeld
in de schoolkalender. De kinderen die tussen de middag overblijven eten in de eigen
stamgroep met de eigen leerkracht (12:00u – 12:15u, indien gewenst kunnen de kinderen die
overblijven ook al iets eerder starten met eten) en gaan vervolgens buiten spelen waarbij
toezicht wordt gehouden door de overblijfouders. Om 12:50u nemen de personeelsleden
van de school het toezicht over (dan mogen ook de kinderen die tijdens de middagpauze
naar huis gaan weer de speelpleinen op) conform het reguliere toezichtrooster.
Kinderen brengen en halen.
- Bij het brengen en halen van de kinderen komen ouders/verzorgers niet mee het
schoolgebouw binnen, tenzij dit dringend noodzakelijk is.
Bezoekers.
- Bezoekers (ouders/verzorgers en externen) mogen in de school komen mits dit echt
noodzakelijk is. Uiteraard geldt dan wel dat 1,5 meter afstand dient te worden gehouden
tussen volwassenen onderling.
1,5 meter afstand.
- Volwassenen onderling houden zowel in het schoolgebouw als ook buiten 1,5 meter afstand
van elkaar.
Wel of niet naar school / quarantaineregels.
- Voor het bepalen of een kind of volwassene wel of niet naar school kan komen en qua
quarantainebeleid, houden we de actuele richtlijnen van de GGD-Zuid-limburg aan
(www.ggdzl.nl) Bij twijfel kan er altijd contact worden opgenomen met de directie (0629355617 / b.meijs@kindante.nl 06-36226006 / k.tholen@kindante.nl)
Quarantaine en Thuiswerk.
- Ouders/verzorgers van kinderen die vanwege klachten, besmetting of quarantaine thuis
moeten blijven dienen zelf contact op te nemen met de leerkracht om te overleggen over
thuiswerk (leerkracht bewaakt of dit gebeurt). Ouders/verzorgers zijn zelf verantwoordelijk
dat iemand (die niet in quarantaine zit) het thuiswerk bij school komt ophalen.
- Indien een hele groep of meerdere groepen thuis moet(en) blijven vanwege een besmetting
(bij kind(eren) of medewerker(s)), zorgt de school uiteraard vanzelf voor thuiswerk en online
afstandsonderwijs voor de betreffende groep(en). Voor de betreffende groep(en) kan
uiteraard geen noodopvang worden aangeboden.
- Er wordt geen thuiswerk aangeboden aan kinderen waarbij ouders/verzorgers ervoor kiezen
om het kind uit voorzorg thuis te houden, tenzij hier een zeer legitieme reden voor is (bv.
verhoogd gezondheidsrisico). De reguliere leerplicht is ook weer gewoon van kracht.
Overleg.
- Interne overleggen mogen weer fysiek gevoerd worden op 1,5 meter afstand, maar
teambijeenkomsten zullen vooralsnog via MS Teams gevoerd worden.
- Alle gesprekken met ouders/verzorgers en externen mogen weer fysiek gevoerd worden op
1,5 meter afstand, maar het dringende verzoek is hier nog terughoudend in te zijn en indien
mogelijk nog zoveel als mogelijk MS Teams in te zetten.

Activiteiten / planning.
Juni 2021:
Datum
29 juni
30 juni

Juli 2021:
Datum
1 juli
5 juli
6 juli

Locatie Martinus

Studiedag team. Alle kinderen hele dag vrij.

Locatie Martinus
Schoolreis VERVALT (mogelijk verplaatst naar
begin nieuwe schooljaar).
2de rapport/portfolio uit groepen 1 t/m 7.
Sportochtend kinderen groepen 1 t/m 4 vanuit
NJoy op speelplein school.

7 juli
5 juli t/m 9 juli
11 juli
12 juli
13 juli
14 juli
15 juli
16 juli

19 juli
20 juli

21 juli

22 juli

23 juli

Locatie Catharina Labouré

Spreekuur Partners in Welzijn VERVALT.

Facultatieve oudergesprekken (op verzoek van
ouders en/of leerkrachten).
Communie inhaal vorig schooljaar (2de helft van
de groep).
Activiteit Spacebuzz kinderen unit bovenbouw.
Teamoverleg 15:30u – 17:00u via MS Teams.
Spreekuur Partners in Welzijn VERVALT.
Schoolfeest avondprogramma VERVALT.
Verhuizing / alle kinderen hele dag vrij (wel
opvangmogelijkheid).
Alternatief programma groep 8 (i.p.v.
schoolkamp).
Alternatief programma groep 8 (i.p.v.
schoolkamp).
Alternatief schoolfeest groepen 1 t/m 7 vanuit
oudervereniging.

Alternatief programma groep 8 (i.p.v.
schoolkamp).
BBQ groep 8 (namiddag/avond) aansluitend
uitzwaaien/afscheid groep 8.
Laatste schooldag groep 1 kinderen.
Kinderen groep 8 vrij.
Kennismaking in nieuwe groepen volgend
schooljaar.
Musical groep 8 VERVALT / kinderen krijgen film
van musical als herinnering.
Laatste schooldag groepen 2 t/m 7, school voor
alle kinderen om 12:00u uit.
Kinderen groepen 1 en 8 vrij.

Locatie Catharina Labouré
Spreekuur Partners in Welzijn VERVALT
2de rapport/portfolio uit groepen 1 t/m 7.

Sportochtend kinderen groepen 1 t/m 4 vanuit
NJoy op speelplein school.
Facultatieve oudergesprekken (op verzoek van
ouders en/of leerkrachten).
Communie inhaal vorig schooljaar (2de helft van
de groep).
Activiteit Spacebuzz kinderen unit bovenbouw.
Teamoverleg 15:30u – 17:00u via MS Teams.

Spreekuur Partners in Welzijn VERVALT.
Schoolfeest VERVALT.
Verhuizing / alle kinderen hele dag vrij (wel
opvangmogelijkheid).
Alternatief programma groep 8 (i.p.v.
schoolkamp).
Alternatief programma groep 8 (i.p.v.
schoolkamp).
Alternatief schoolfeest groepen 1 t/m 7 vanuit
oudervereniging.
Musical groep 8 VERVALT / kinderen krijgen film
van musical als herinnering.
Alternatief programma groep 8 (i.p.v.
schoolkamp).
BBQ groep 8 (namiddag/avond).
Laatste schooldag groep 1 kinderen.
Kinderen groep 8 vrij.
Kennismaking in nieuwe groepen volgend
schooljaar.

Laatste schooldag groepen 2 t/m 7, school voor
alle kinderen om 12:00u uit.
Uitzwaaien/afscheid groep 8 kinderen met
ouders/verzorgers (9:30u kinderen op school,
11:15u ouders/verzorgers welkom op
speelplaats).
Kinderen groep 1 vrij.

