Beste ouders, verzorgers en kinderen,
We hebben een hoop goed nieuws voor jullie. Na de zomervakantie gaan we
weer terug naar de oude schooltijden, mogen ouders weer op het schoolplein
komen, kunnen alle kinderen elke dag gratis overblijven en komt er pauzesport
in de gymzaal! In deze brief zetten we alles op een rij.
Continurooster
De Zuidwalschool wil vanaf schooljaar 2020-2021 starten met een
continurooster voor de groepen 1 tot en met 8.
Dit houdt in, dat alle kinderen dan elke dag overblijven.
De school betaalt de kosten hiervoor, dit wordt dus gratis!
Net als eerst mogen de kleuters vanaf 08:15 uur de klas in.
Ouders mogen op het schoolplein tot de deur van de klas.
Vanwege de coronamaatregelen kunnen ouders nog níet de school in.
Groepen 3 tot en met 8 verzamelen buiten op het schoolplein en lopen in de rij
met de leerkracht naar binnen, zodat zij om 08:30 uur kunnen starten in de
klas.
De school is voor alle groepen afgelopen om 15:00 uur
(behalve op woensdag, dan zijn we om 12:00 uur al vrij).
De lestijden en indeling in dagdelen voor de peuters zal niet veranderen.
Tijd voor pauze
We vinden het van belang, dat zowel leerlingen als leerkrachten tijd hebben
voor een pauzemoment. Leerlingen eten in de eigen klas met de eigen
leerkracht. Hiervoor rekenen we een kwartier. Aansluitend hebben zij drie
kwartier pauze.
Pauzesport
Er komen dagelijks twee vaste medewerkers van Sporttalent. Zij geven
pauzesport in de gymzaal. Elke groep kan twee keer in de week van deze
pauzesport gebruik maken, naast de bestaande gymtijden. De kinderen kunnen
zo dus extra veel kunnen bewegen!

Schoolplein en overblijflokaal
De andere twee keer in de week mogen de kinderen vrij buiten spelen op het
vernieuwde schoolplein. Er spelen dan maar twee groepen tegelijk buiten,
zodat er genoeg plek is voor iedereen. Als het slecht weer is, spelen de kleine
kinderen in de eigen groep. Voor de begeleiding van deze kinderen blijven we
gebruik maken van vrijwillige overblijfouders. We maken een klein en vast
team van overblijfmoeders hiervoor, dat speciaal getraind wordt in een cursus.
Voor de hogere groepen gaan we het lokaal met de speelotheek inrichten als
overblijflokaal. Daar komen mogelijkheden om te zitten, een spelletje te
spelen, iets creatiefs te doen, etc. De hogere groepen worden in de pauze
begeleid door enkele ouders met daarbij steeds één leerkracht.
Met elkaar
Wij zijn erg blij met deze nieuwe mogelijkheden.
We denken dat het voor de kinderen voor meer rust zorgt.
Bovendien kunnen we beter gebruik maken van de verschillende beschikbare
ruimtes (overblijflokaal, schoolplein, gymzaal).
Met elkaar, dus leerlingen, ouders én leerkrachten willen we er graag iets
moois van maken! We hebben deze plannen al besproken met het team en
met de medezeggenschapsraad.
Toch zijn we benieuwd, of we niets over het hoofd hebben gezien. Moeten we
nog ergens rekening mee houden?
Graag ontvangen we alle vragen, opmerkingen en tips via e-mail op
info@obszuidwalschool.nl Dat kan ook gewoon tijdens de zomervakantie.
Alvast bedankt voor het meedenken!
Met vriendelijke groet,
het team van de Zuidwalschool

