Aan: alle ouders van de Flint
Betreft: update #6
Deventer, 24-04-2020
Beste ouders/verzorgers,
Na de Flint-persconferentie van gisteren stuur ik u hierbij toch even wat belangrijke informatie toe.
Ten eerste wil ik nogmaals benadrukken dat het volgens de overheid en RIVM weer verantwoord is
om te starten met fysiek onderwijs. Natuurlijk niet direct weer terug naar normaal, maar zo veilig
mogelijk en in stapjes opbouwen kan en mag weer. We hopen straks alle leerlingen weer te mogen
ontmoeten op school. Mocht u zich zorgen maken en met vragen zitten, neem dan contact op met de
groepsleerkracht.
Ziek? Blijf thuis! Risicogroep? Blijf thuis!
Natuurlijk staat de gezondheid en veiligheid voor iedereen bovenaan. Dus, heeft u of uw kind
klachten: niezen, hoesten, keelpijn, (neus)verkoudheid of koorts? Laat uw kind dan thuis. We
ontvangen wel graag een telefonische afmelding tussen 8.00 en 8.45 uur op: 0570-625031. Overigens
geldt ook voor alle personeel dat ze thuisblijven met klachten. Zie de bijlage met
voorzorgsmaatregelen aan het einde van deze brief.
50% onderwijs. Hoe?
We verdelen elke groep in tweeën (shifts) en geven om de dag onderwijs aan de halve groep. De dag
dat uw kind niet op school zit krijgt het huiswerk mee. Met de verdeling van de leerlingen is rekening
gehouden met broertjes/zusjes. Zij zitten allen in dezelfde shift. Mocht er onverhoopt toch iets niet
kloppen, neem dan contact op met de groepsleerkracht. Zie voor de verdeling de bijlage bij deze
brief.
Tijdens de eerste dagen hebben we extra aandacht voor het welbevinden van uw kind. Voor hen was
deze periode ook bizar, heftig, angstig, juist fijn, of.... Wellicht hebben leerlingen het virus van
dichtbij meegemaakt. Kortom, we willen aandacht hebben voor (verhalen van) de leerlingen.
Natuurlijk starten we ook met de lesstof: lezen, rekenen en taal staan daarbij voorlopig voorop.

Hygiëne en schoonmaak

Natuurlijk houden we ons aan de eerder gecommuniceerde maatregelen in de klas. Daarnaast laten
we in ieder geval na het buiten spelen, na een toiletbezoek en voor het eten en drinken de handen
goed wassen met water en zeep. Tevens zijn er papieren doekjes, desinfecterende gel en
desinfectant (voor het reinigen van contactvlakken) en doeken aanwezig. De leerkrachten maken
gedurende de dag de tafeltjes een keer helemaal schoon
De regulier schoonmaak krijgt als opdracht om vooral aandacht te hebben voor contactoppervlakten
(deurklinken, handgrepen, aan het einde van elke dag de tafeltjes en bureaus en sanitair). Daarnaast
wordt er gedurende de dag extra rondes gedaan om de toiletblokken schoon te houden.
De week van 4 mei
Na de meivakantie zijn de leerlingen op 4, 5 en 8 mei vrij. Op 6 en 7 mei wordt er nog onderwijs op
afstand verzorgd.

Halen en brengen
We willen aan ouders vragen om met maximaal 1 ouder per gezin naar school te komen. Daarbij het
verzoek aan de ouders van de wat oudere leerlingen: laat uw kind zoveel mogelijk zelf naar school
gaan. Indien u even moet wachten dan graag op 1,5 meter afstand van elkaar.
We zullen na de meivakantie laten weten hoe we de looproutes precies laten lopen. Een ding staat
vast: ouders mogen de school en het schoolplein tijdens lestijden niet betreden.
Chromebooks retour
Indien u een chromebook van school heeft geleend, dan willen we die voor de start van de school
weer terug hebben. We hebben de chromebooks weer nodig voor het onderwijs. De volgende
momenten kunt u het chromebook inleveren:
•
•
•

Donderdag 6 mei van 13.30 uur – 15.30 uur (1e verdieping)
Vrijdag 7 mei van 9.00 – 15.30 (1e verdieping)
Maandag 11 mei: uiterlijke datum inleveren (van 14.15 – 16.30 uur)

Natuurlijk mag uw kind het chromebook ook maandag bij Ferry afgeven.
Tot slot
•
•

Waarschijnlijk had u het al wel begrepen, maar de schoolfotograaf op 11 en 12 mei, sportdag
op 14 mei en het haloptreden op 20 mei gaan niet door.
Met de lunchpakketjes graag rekening houden met makkelijke pakjes en pakketjes die
leerlingen zelf kunnen openen (dus geen lastige bekers).

We wensen jullie allemaal een heel fijne meivakantie toe en zien ernaar uit om jullie weer te mogen
ontmoeten straks!
We hopen u zo voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
Namens het team van de Flint
Rogier Stappers
Directeur van de Flint

Indeling groepen
Met de verdeling van de leerlingen is rekening gehouden met broertjes/zusjes. Zij zitten -als alles
goed is- allemaal in dezelfde shift. De tweede tabel geeft aan op welke dagen de shifts zijn. Mocht er
onverhoopt toch iets niet kloppen, neem dan contact op met de groepsleerkracht.
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2A

I
II

Leerlingen met de achternaam
A t/m Ghafuri
+ Soraya van Hoof + Vincent Loch
Vanaf Gisubizo t/m Z
+ Emre Atici + Enzo van den Berg
A t/m Keza
Vanaf Kizgin t/m Z
A t/m Mulyadi
+ Sven Ros + Nidusha Vanniyasingham
Vanaf Nateq t/m Z
+ Navaro Mujic
A t/m Kisacik
Vanaf Kowalski t/m Z
+ Adna Islamovic
A t/m Ganzeboer
+ Delisha Lieftink
Vanaf Huang t/m Z
A t/m Keten
Vanaf Keza t/m Z
A t/m Hummel
Vanaf Husken t/m Z
+ Demi ter Beek
A t/m Mahmoud
Vanaf Roman Castillo t/m Z
A t/m Maassen
Vanaf Mensinga t/m Z
A t/m Isik
Vanaf Islamovic t/m Z
A t/m Kaaij
Vanaf Maassen t/m Z
A t/m Gerritsen
Vanaf Karaz t/m Z
A t/m Maldonade Pion
Vanaf Negassi t/m Z
A t/m Keten
+ Emirhan Tasdelen
Vanaf van Neerbos t/m Z
+ Ayla Hadzihusic + Nahide Arikan
A t/m Khamis
Vanaf Korkmaz t/m Z

1B

I
II

1A

I
II
II, behalve de
woensdag

Instroom

SHIFT I
SHIFT II

Ma 11
mei

A t/m Ertas
+ Angelina v. Gurp + Jill de Heer
Vanaf de Jong t/m Z
+ Mehmet Acun + Deeson Clemencia
A t/m Karakoc
Vanaf Koycu t/m Z + Yara de Boer
Hele groep

Wo 13
mei
Di 12
mei

Vr 15
mei
Do 14
mei

Di 19
mei
Ma 18
mei

Wo 20
mei

