Openbare basisschool voor Daltononderwijs

23 april 2021
Aanpassingen vanaf 10 mei………………………….
Quarantaine na vakantie in oranje gebied……
Sportdag 12 mei…………………………………………..

1
2
2

TSO………………………………………………………………
Fijne meivakantie.………………………………………..

2
3

Aanpassingen vanaf 10 mei
Na de meivakantie worden twee ‘maatregelen’ op school aangepast. Deze aanpassingen zijn
donderdagavond 22 april besproken in de MR en in de vergadering goedgekeurd door de MR.
Bubbels met buitenspelen
We werken op dit moment zowel binnen als buiten met klassenbubbels. Vanaf maandag 10 mei willen
we deze bubbels binnen blijven handhaven, maar buiten opheffen. Dat betekent dat kinderen vanaf die
dag niet meer per groep, maar per cluster buitenspelen. We vinden het belangrijk dat kinderen weer
buiten kunnen spelen met meer verschillende kinderen, want we merken dat ze vriendjes en
vriendinnetjes in andere klassen missen. Daarnaast kunnen ze nu weer van alle faciliteiten op het
schoolplein gebruik maken, in plaats van een klein stukje plein. Dit heeft geen gevolgen voor een
eventuele quarantaine. Op het moment dat er in een groep een besmetting plaatsvindt, gaat alleen de
groep van de leerling in quarantaine en niet het hele cluster. We zullen wel het hele cluster op de
hoogte brengen van de besmetting, zodat u extra alert bent bij klachten.
Eén aankomst- en vertrektijd
Vanaf maandag 10 mei gaan we werken met één aankomst- en vertrektijd. We merken dat kinderen uit
de eerste groep vaak te laat zijn en daardoor missen deze kinderen teveel onderwijstijd. Om het werken
met één aankomst- en vertrektijd goed te organiseren doen we de volgende aanpassingen:
• De aankomsttijd is van 8.15 – 8.30 uur. Hierdoor kan de aankomst zich nog steeds spreiden. De
starttijd in de klas is echt 8.30 uur, dus houdt u er ook rekening mee dat een leerling nog naar
binnen moet en nog een jas moet ophangen. Het is fijn als kinderen dus niet net voor 8.30 uur
op school aankomen, zodat ze deze tijd nog hebben.
• Kinderen die zelfstandig naar school kunnen, komen nog steeds zelfstandig naar school.
• We willen u ook nog steeds vragen om echt alleen te komen als u uw zoon/dochter naar school
brengt.
• Bij het ophalen gaan we ook het schoolplein gebruiken. Op deze manier kunnen we meer ruimte
creëren tussen ouders. We willen u nogmaals vragen om een mondkapje te dragen bij het halen
en brengen, maar als u op het schoolplein ophaalt, willen we u verplichten om een mondkapje
te dragen. Wij staan ook met mondkapje en vinden het echt belangrijk om het halen en brengen
veilig te organiseren.
• We willen de ouders met kinderen in de groepen 1 t/m 3 vragen om op het schoolplein te staan
en de ouders van kinderen in 4/5 en hoger om buiten het schoolplein te wachten. Heeft u
kinderen in meerdere groepen, dan gaan we uit van het jongste kind.
• Wilt u direct nadat uw kind(eren) bij u is/zijn weer vertrekken?
• Voor de volledigheid: het schoolplein gaat bij ophalen dus open, maar bij brengen blijven we het
op dezelfde manier doen, dus alleen ouders van kinderen uit groep 0/1 kunnen met hun
zoon/dochter mee het schoolplein oplopen.
• Voor alle leerlingen zijn de schooltijden vanaf 10 mei dus weer van 8.30 – 12.15/14.45 uur.
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Quarantaine na vakantie in oranje gebied
Mocht u in de vakantie naar het buitenland gaan (oranje gebied), dan heeft de overheid bepaald dat u
na afloop in thuisquarantaine moet. Dit geldt zowel voor volwassenen als kinderen. Meer informatie
hierover vindt u op deze website van de rijksoverheid.

Sportdag woensdag 12 mei
Op woensdag 12 mei is de jaarlijkse sportdag. We zijn heel blij dat we deze door kunnen laten gaan, ook
al is het met een ander programma dan normaal. Voor alle kinderen geldt dat ze hun eigen 10 uurtje en
wat extra brood of fruit meenemen. Wilt u ervoor zorgen dat uw zoon/dochter voldoende gezond eten
en drinken (water) mee krijgt? En verder is het belangrijk dat uw zoon/dochter sportieve kleding aan
heeft voor de activiteiten. Houd hierbij rekening met het weer! Hierbij is droge en warme kleding altijd
fijn. Bij zonnig weer is het fijn als u uw zoon/dochter thuis al heeft ingesmeerd met zonnebrand en dat
er ook een tube/fles zonnebrand mee naar de sportvelden/school gaat.
Groep 1 t/m 3
Deze sportdag vindt plaats op school. We hebben een leuke verrassing voor hun georganiseerd voor op
het schoolplein. Indien u zowel kinderen naar school moet brengen in groep 1 t/m 3 als 4 t/m 8, dan
willen we u vragen om eerst langs school te gaan en daarna naar de sportvelden te komen.
Groep 4 t/m 8
Deze sportdag vindt plaats op 2 velden van VV De Meern, te weten veld 5 en veld 6. De kinderen kunnen
hier aankomen tussen 8.15 en 8.45 uur. Ze melden zich direct bij hun eigen leerkracht. De leerlingen
doen tijdens de sportdag verschillende activiteiten en rouleren met de eigen klas tussen deze
activiteiten. De eindtijd van de sportdag is 12.15 uur. De kinderen kunnen tot 12.30 uur opgehaald
worden, zodat u eerst de kinderen op school kunt ophalen en daarna naar de sportvelden kunt komen.

TSO
In het tijdperk zonder corona is de TSO vormgegeven met behulp van vrijwillige ouders. Nu tijdens
corona wordt dit gedaan door Chloé, Marscha en teamleden. Ergens gaat de situatie weer ontstaan dat
we weer met een volledig werkende TSO kunnen gaan werken. In de afgelopen 1,5 jaar heeft u
regelmatig een bericht in de nieuwsbrief gelezen over het tekort aan ouders voor de TSO. De
bestuursleden van de TSO zijn ook aangehaakt bij de clusteravonden, om daar een oproep te doen. Deze
oproepen hebben tot een beperkt aantal aanmeldingen geleid en nog geen enkele aanmelding voor het
bestuur van de TSO. Daarom is er actie nodig. We zijn heel blij met de ouders die de afgelopen jaren de
TSO gedaan hebben, maar denken dat er andere oplossingen nodig zijn (tenzij de actie tot andere
conclusies leidt natuurlijk).
Actie
We willen graag een denktank formeren van ouders die meedenken over de toekomst van de TSO.
Daarbij willen we alle mogelijkheden verkennen. U als ouders spreekt ook ouders met kinderen op
andere scholen en wellicht kunnen die ideeën helpen om het op de Apollo 11 vanaf het moment dat het
weer kan, vorm te geven. Wilt u meedenken met de vormgeving van de TSO? Meldt u dan aan bij MarieLouise (marie-louise.bijl@spoutrecht.nl). Dit kan tot en met zondag 9 mei. In de week van 10 mei wordt
dan een datum voor overleg gepland. Het plan is om ongeveer een maand uit te trekken om een plan op
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te stellen, dus tot ongeveer half juni. Hierdoor hopen we dat het mogelijk is om al een perspectief te
hebben op de invulling van de TSO na de zomervakantie.

Tikkie voor betaling schooljaar 2020-2021
Eerder dit jaar heeft u een tikkie ontvangen om de betaling voor de TSO te doen. Nog niet alle ouders
hebben betaald. Heeft u de betaling nog niet gedaan, dan ontvangt u in de week van 17 mei een tikkie
om deze betaling te kunnen doen.
Fijne meivakantie
Namens het team van de Apollo 11:

Met vriendelijke groet,
namens het team van de Apollo 11
Marie-Louise Bijl

https://apollo11.nl/overons/team/
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