Hek info
Jaargang 5 nummer 14 d.d. 05 juni 2020
Volledig naar school
Aankomende maandag 8 juni ’20 gaat iedereen weer tegelijk alle dagen naar school. Het
thuisonderwijs stopt dan, net als de noodopvang van kinderen van ouders in de cruciale beroepen.
Zoals vorige week in de nieuwsbrief gecommuniceerd verandert er nauwelijks iets in de regels en
afspraken. Hieronder staan ze nog één keer op een rij.
Halen en brengen
Op het plein zijn verschillende zones ingericht waar de leerlingen van de groep zich verzamelen. We
willen u vragen uw kind vanaf de rode streep zelfstandig naar deze zone te laten lopen en dan weer
te vertrekken. De pleindienst staat vanaf 08.15 uur buiten om het brengen in goede banen te leiden.
De leerkracht neemt om 08.25 uur de eigen groep mee naar binnen. Dit zal gefaseerd gebeuren. Aan
het einde van de dag zal de leerkracht de leerlingen weer naar de eigen zone brengen.
Afstand houden
In de protocollen staat nadrukkelijk benoemd dat er tussen leerlingen geen anderhalve meter
afstand bewaard hoeft te worden. Tussen leerkrachten en leerling moet wel zoveel mogelijk 1,5
meter afstand bewaard worden. Ditzelfde geldt voor leerkrachten onderling. Naast de leerlingen
mogen alleen de personeelsleden die werken op de Hekakker en externe hulpverleners de school
betreden. Ouders en andere externen mogen niet in de school komen.
Pauzes
De ochtendpauze en de middagpauze zullen in twee groepen plaatsvinden. Zowel het
onderbouwplein als het bovenbouwplein is verdeeld in drie zones waar de leerlingen kunnen spelen.
De pleindienst zal toezicht houden tijdens deze pauzes.
Gezondheid
We passen nog steeds de adviezen en richtlijnen van het RIVM toe, dat betekent dat de leerling of de
leerkracht thuisblijft bij de volgende klachten:
Verkoudheid
Niezen
Hoesten
Keelpijn
Koorts
Mocht de leerling een van bovenstaande symptomen vertonen op school dan wordt u direct gebeld
en gevraagd uw kind op te halen.
Hygiënemaatregelen
We zorgen dat de algemene hygiënevoorschriften van het RIVM zoveel mogelijk worden nageleefd.
Dit betekent dat voor iedere groep de volgende materialen aanwezig zijn:
Zeep
Papieren handdoekjes
Ook zullen we erop toezien dat de leerlingen meerdere keren per dag hun handen wassen
Daarnaast zullen de conciërges en de schoolschoonmaakster ervoor zorgen dat leermiddelen,
speelgoed, speelmaterialen, devices en werkplekken, toiletten en deurklinken meerdere malen per
dag worden schoongemaakt en ontsmet.
Brigadieren
Om bij het oversteken ook de anderhalve meter afstand te houden ten opzichte van de brigadiers
wordt er een lijn getrokken waar de leerlingen achter moeten blijven. De leerlingen mogen een voor
een oversteken. Op deze manier houden we ons aan de anderhalve meter.
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Nieuwe leerlingen
In deze periode is Elize Haven bij ons op school gestart. Wij wensen haar veel plezier op de
Hekakker!
Cito-toetsen
Ondanks dat het lesgeven de afgelopen periode er anders uit heeft gezien dan normaal, hebben we
besloten om wel de Cito eindtoetsen af te nemen in de groepen 3 t/m 7. Het gaat om de rekentoets,
de spellingtoets, begrijpend lezen toets en de DMT. We houden er natuurlijk rekening mee dat de
resultaten anders zullen zijn dan wanneer het een gewoon schooljaar was, daar hoeft u zich geen
zorgen over te maken. De leerkracht van uw kind zal de resultaten van de toetsen vooral gebruiken
om te kijken naar de ontwikkeling van uw kind sinds de laatste afname (in januari) en daarvoor. Is uw
zoon of dochter meer of minder gegroeid dan verwacht mag worden in deze tijd? De leerkracht kan
door de afname precies zien waar uw kind staat en welke lesstof nog wat extra aandacht nodig heeft
of juist niet. En dat is per slot van rekening ook het belangrijkste doel van de toetsen. De verzamelde
gegevens gaan mee naar de volgende groep , zodat dat de volgende leerkracht het juiste aanbod kan
bieden aan de groep en aan de leerlingen individueel.
Oudergesprekken op aanvraag
In jaarplanner heeft u kunnen lezen dat de oudergesprekken plaatsvinden op 22 en 24 juni.
Omdat de school nog steeds gesloten is voor ouders, hebben wij gekozen voor een andere invulling,
namelijk oudergesprekken op aanvraag. U kunt een gesprek aanvragen met de leerkracht, maar de
leerkracht kan u ook uitnodigen voor een gesprek. De gesprekken zullen plaatsvinden in het
programma Office Teams door middel van videobellen of gewoon door te bellen. Graag verneemt de
leerkracht uiterlijk donderdag 11 juni van u of u gebruik wilt maken van het oudergesprek. Daarna
plant de leerkracht een gesprek met u. De préadvies gesprekken met betrekking tot het voortgezet
onderwijs voor groep 7 vinden in september plaats.
Het rapport
We hebben besloten dat de leerlingen op vrijdag 26 juni wel gewoon een eindrapport krijgen. De
sociaal-emotionele ontwikkeling tijdens het thuiswerken wordt hierin meegenomen, evenals de
gemaakte toetsen, spreekbeurten/boekbesprekingen en alle andere opdrachten die de leerlingen
hebben gemaakt tijdens het thuiswerken. De Citoscores zullen hier echter niet op vermeld worden.
Inleveren van geleende laptops
De afgelopen periode zijn er diverse laptops uitgeleend om er zo voor te zorgen dat alle leerlingen de
mogelijkheid hadden om deel te nemen aan het videobellen en het maken van de online lessen. We
zijn blij dat we u de afgelopen periode hierin hebben kunnen ondersteunen. We willen u vragen om
a.s. maandag de geleende laptops weer mee te geven aan u kind. Wilt u uw kind vragen om deze bij
meester Han in te leveren?
Musical en afsluitende activiteit groep 8
In de protocollen van het RIVM staat dat scholen dringend wordt geadviseerd zeer terughoudend te
zijn met groepsactiviteiten zoals schoolreisjes, schoolkampen, vieringen, musicals en excursies. Dit
heeft ons doen besluiten om de eindmusical wel op te voeren echter zonder publiek (ouders, opa’s
en oma’s en andere familieleden). We onderzoeken op dit moment de verschillende mogelijkheden,
waaronder een livestream. We gaan er vanuit dat we u hier volgende week duidelijkheid over
kunnen geven.
Ook zijn we met een aantal ouders in gesprek, waaronder de klassenouders, hoe we de afsluitende
activiteit georganiseerd door de ouders van groep 8 vorm kunnen geven. Ook hier hopen we
volgende week duidelijkheid over te kunnen geven.
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Alle boeken en schriften weer mee naar school
We willen u vragen om a.s. maandag alle boeken, schriften en andere schoolmaterialen die u thuis
heeft gehad de afgelopen periode ter ondersteuning van het thuiswerken weer aan uw kind mee te
geven naar school.
And the winner is....................
Maximillian Middendorp!!!!!
In verband met de crisis rond het coronavirus is dit jaar de gemeentelijke ronde van
de Nationale Voorleeswedstrijd afgelast. De organisatie van de voorleeswedstrijd
heeft vervolgens de schoolkampioenen gevraagd een filmpje op te sturen waarin zij
voorlezen uit een favoriet boek. Deze week hebben ze de filmpjes bekeken van de
kandidaten en een keuze gemaakt wie de voorleeskampioen van Noordenveld
wordt.
Onze schoolkampioen Max kwam als beste uit de bus en mag zich dus dit jaar de
voorleeskampioen van de gemeente Noordenveld noemen!
Van harte gefeliciteerd Max!!!!!

