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Start nieuwe schooljaar
Aankomende maandag 17 augustus ’20 start het nieuwe schooljaar 2020- 2021. Hopelijk heeft
iedereen een goede zomervakantie gehad. Mochten er bijzonderheden zijn, waarvan u denkt dat wij
hiervan op de hoogte moeten zijn, dan kunt u altijd contact met ons opnemen. We wensen iedereen
een goed schooljaar toe!
Maatregelen in verband met COVID-19
Vandaag heeft u van onze algemeen directeur Han Sijbring een brief ontvangen met daarin de
afspraken die gelden voor alle OPO Noordenveld scholen. Hieronder kunt u de belangrijkste
afspraken nog eens nalezen.
Gezondheid
We passen nog steeds de adviezen en richtlijnen van het RIVM die gelden voor het basisonderwijs
toe.
Voor leerlingen in groep 1 of 2 geldt dat zij bij een neusverkoudheid gewoon naar school mogen
behalve:
 Als het kind ook koorts heeft
 Kinderen contact hebben met iemand met een bevestigde COVID-19 infectie en daarover zijn
geinformeerd door de GGD.
 Er een volwassene in het gezin van het kind klachten heeft die kunnen wijzen op het nieuwe
coronavirus. Dan moet het kind thuisblijven en is het belangrijk om het kind te testen.
Voor leerlingen vanaf groep 3 geldt dat zij thuisblijven:
 Bij verkoudheidsklachten of andere klachten die passen bij COVID-19 (neusverkoudheid,
loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging of koorts en/of plotseling verlies van reuk
of smaak)
 Het kind een volwassenen gezinslid heeft met klachten passend bij COVID-19 (koorts en/of
benauwdheidsklachten).
We verzoeken gezinnen die terugkomen van vakantie, uit de “rood-oranje” gebieden, zeer zorgvuldig
om te gaan met Corona-gerelateerde klachten. De kinderen van 4 tot 12 jaar kunnen gewoon naar
school, maar mochten er klachten in het gezin zijn, dan verzoeken we u de kinderen ook thuis te
houden en te laten testen.
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 dagelijks worden
schoongemaakt en ontsmet.
Afstand houden
In de protocollen staat nog steeds nadrukkelijk benoemd dat er tussen leerlingen geen anderhalve
meter afstand bewaard hoeft te worden. Tussen volwassenen moet wel 1,5 meter afstand bewaard
worden. Naast de leerlingen mogen alleen de personeelsleden die werken op de Hekakker en
externe hulpverleners de school betreden.
Alleen op uitnodiging van of na het maken van een afspraak met de directie en/of de leerkracht
mogen ouder(s)/verzorger(s) in school komen. Bij de hoofdingang van de school wordt aan ouders
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gevraagd om een triage-formulier in te vullen. Dit formulier kunnen we gebruiken voor een
eventueel contact-onderzoek van de GGD. Na 14 dagen wordt het formulier vernietigd.
Brengen en halen
Voor de ouder(s)/verzorger(s) geldt nog steeds dat zij zoveel mogelijk buiten het schoolplein blijven
met een onderlinge afstand van 1 ½ meter. Op het plein zijn verschillende zones (zie tabel 1)
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.
Tabel 1: Indeling pleinzones voor halen en brengen

Indeling onderbouwplein

Indeling bovenbouwplein

Vak A groep 1/2a naast de voordeur
Vak B groep 1/2b in de ronde cirkel voor het Nassau
Vak C groep 3 bij de zandbak
Vak D groep 4 op het Omniveld
Vak E groep 5 klimrek vooraan op het plein
Vak F groep 6 picknick tafels
Vak G groep 7 Omniveld
Vak H groep 8 ping pong tafel

Pauzes
Tijdens de pauzes wordt het scheiden van de groepen die buiten spelen opgeheven. De kinderen
kunnen het hele schoolplein weer gebruiken.
Activiteiten
 Schoolreizen en excursies die in het eerste half jaar plaatsvinden buiten de school, worden
uitgesteld. De schoolreizen kunnen eventueel in het voorjaar van 2021 opnieuw gepland
worden.
 De gymlessen, GVO-HVO-lessen en Cultuurlessen worden wel weer gegeven.
 Ook andere binnenschoolse activiteiten, zoals oudergesprekken, koffieochtenden,
informatieve ouderavonden en dergelijke, kunnen weer plaatsvinden. Ouder(s)-verzorger(s)
kunnen hiervoor uitgenodigd worden, met in achtneming van de 1 ½ meter-maatregel.
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.
Ventileren
In de afgelopen weken is er veel geschreven over de ventilatie van gebouwen. OPON heeft het
ventilatiesystemen van onze school laten checken. Uit deze check blijkt dat het ventilatiesysteem in
orde is. Daarnaast worden de ramen en deuren dagelijks voor schooltijd, in elke pauze en na
schooltijd 10 tot 15 minuten opengezet. Ook heeft elke klas de beschikking over een Ventilight
meter. Deze meter waarschuwt bijtijds voor ventilatieproblemen.
Minischoolgids en jaaragenda
Aankomende week ontvangt u de minischoolgids en de jaarkalender. In de jaarkalender zijn alle
activiteiten gepland. Of deze ook daadwerkelijk door zullen gaan hangt af van de ontwikkelingen van
COVID-19. We houden u hiervan op de hoogte via de nieuwsbrief of de groepsleerkracht.
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Sportinstructeurs aangesteld in Norg
Met ingang van 1 augustus ’20 zijn Jos Hendriks, Jannes Siegers en Irma Varwijk aangesteld als
sportinstructeurs voor de sportverenigingen in Norg, het Molenduinbad, Beweegdorp Norg en obs
De Hekakker. Het doel is het sporttechnisch kader en het sport- en beweegaanbod in Norg te
versterken. Voor de Hekakker houdt dit in dat alle groepen elke week twee keer 45 minuten gymles
hebben van een vakleerkracht, in dit geval Jos Hendriks. Daarnaast wordt er elke vrijdagmiddag een
sportatelier gegeven aan de leerlingen van groep 5 t/m 8.
De leerlingen van groep 5 t/m 8 krijgen vanaf dit schooljaar 16 natte gymlessen aangeboden in het
Molenduinbad. Jos neemt elke week 2 groepen mee naar het zwembad voor een natte gymles. Irma
Varwijk zal hem daarbij assisteren. Groep 4 zal in de laatste periode van het schooljaar 8 natte
gymlessen aangeboden krijgen. Voor het rooster van de gymlessen en de natte gymlessen verwijs ik
u naar tabel 2.
Tabel 2: Gymtijden schooljaar 2020-2021
Dag
Tijd
Groep

Leerkracht/vakleerkracht

Groep 1a/2a

Woensdag

09.10-09.50 uur

vakleerkracht

Vrijdag

09.30-10.15 uur

vakleerkracht

Woensdag

09.50- 10.30 uur

Vakleerkracht

Vrijdag

10.15-11.00 uur

Vakleerkracht

Groep 3

Maandag
Woensdag
Vrijdag

13.15-13.45 uur
08.30 – 09.10 uur
11.00- 11.45 uur

Leerkracht
Vakleerkracht
Vakleerkracht

Groep
Groep 4

Dag

Periode

Tijd

Locatie

Maandag

N.v.t.

13.45 -14.15 uur

Hekakker

Dinsdag

N.v.t.

09.15- 10.00 uur

Brinkhof

Donderdag

N.v.t.

13.45- 14.30 uur

Volgt nog

4

Volgt nog

Molenduinbad

Maandag

n.v.t.

12.45-13.15 uur

Brinkhof

Dinsdag

1&3

11.15-12.00 uur

Molenduinbad

Dinsdag

2&4

13.00-13.45 uur

Brinkhof

Donderdag

n.v.t.

13.00- 13.45 uur

Brinkhof

Maandag

n.v.t.

13.15-13.45 uur

Brinkhof

Dinsdag

n.v.t.

10.00- 10.45 uur

Brinkhof

Donderdag

1&3

11.15 12.00 uur

Molenduinbad

Donderdag

2&4

09.15-10.00 uur

Brinkhof

Maandag

n.v.t.

13.45 – 14.15 uur

Brinkhof

Dinsdag

1&3

13.00- 13.45 uur

Brinkhof

Dinsdag

2&4

11.15- 12.00 uur

Molenduinbad

Donderdag

n.v.t.

10.00 10.45 uur

Brinkhof

Maandag

n.v.t.

11.15- 11.45 uur

Brinkhof

Dinsdag

n.v.t.

13.45- 14.30 uur

Brinkhof

Donderdag

1&3

09.15- 10.00 uur

Brinkhof

Donderdag

2&4

11.15 12.00 uur

Molenduinbad

Groep 1b/2b

Groep 5

Groep 6

Groep 7

Groep 8

Maadag geeft de eigen leerkracht gymnastiek, de andere dagen de vakleerkracht.
 Periode 1: 24 augustus 2020 t/m 23 oktober 2020
 Periode 2: 26 oktober 2020 t/m 18 december 2020
 Periode 3: 4 januari 2021 t/m 5 maart 2021
 Periode 4: 8 maart 2021 t/m 14 mei 2021

Mochten er vragen of opmerkingen zijn, dan horen we dat graag.
Team Obs de Hekakker

