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Lieve ouders en kinderen 

 

We mogen weer naar school! 
 

Waarschijnlijk hebben jullie net als wij vol spanning zitten wachten op wat de nieuwe 
maatregelen zouden zijn en het goede nieuws is: we mogen weer naar school! 
Vanaf het moment dat we dit gehoord hebben, zijn wij (bestuur, directeuren, team, 
MT en medezeggenschapsraad) druk bezig geweest om te kijken hoe we dan weer 
naar school kunnen.  
 
We gaan hele dagen naar school in halve groepen. De jaargroepen blijven daarbij 
zoveel mogelijk in stand. Dit doen we om te zorgen dat er zo min mogelijk 
bewegingen zijn op een dag en we de kinderen zo goed mogelijk onderwijs kunnen 
geven.  
 
Deze week krijg je een mail van de stamgroepleider hierin staat op welke dagen je 
kind naar school gaat en op welke dagen je kind thuis werk moet gaan maken. 
Hierin staat ook wat je ongeveer kan verwachten van het werk wat thuis gedaan 
moet worden.  
 
Er is geen sprake meer van afstandsonderwijs op de thuissschooldagen.De kinderen 
krijgen dus geen online instructies van de stamgroepleider. Als er een 
stamgroepleider niet in staat is om te werken, maar niet ziek is dan zorgt de 
stamgroepleider voor afstandsonderwijs. 
 
Dit vraagt natuurlijk heel wat aan organisatie. Het is heel belangrijk dat je deze brief 
nauwkeurig leest over wat we van jullie verwachten. 
 
Op maandag 11 mei start de school. Je leest in de brief van de stamgroepleider 
welke dagen je kind op school wordt verwacht. Hieronder staan algemene regels 
en afspraken. 
 
 



 
 
Inrichting van de lokalen 

● Kinderen hoeven onderling geen 1½ meter afstand te houden dus ook niet in 
de stamgroep. 

● Kinderen houden wel 1½ meter afstand van de stamgroepleider. Bij een 
hulpronde in de MB en BB zorgen we voor 1½ meter afstand door kinderen 
naar de stamgroepleider te laten komen. Er is een vaste plek op gepaste 
afstand waar het kind kan gaan zitten voor hulp. 

 
Kinderen naar school brengen doen we als volgt 

● OB start om 08:30 uur (beide locaties). Je mag je kind naar de buitendeur 
brengen daar staat de stamgroepleider klaar. Houdt hier ook 1½ meter 
afstand van elkaar. De kinderen van de groep van Lucienne/Barbera worden 
naar de hoofdingang van H1O gebracht door ouders. De kinderen van de 
groep van Alina/Barbera worden naar de zij-ingang gebracht door ouders. 
De kinderen van de groep van Joke worden naar de patio van H2O 
gebracht (binnentuin). 

● OB ouders worden verzocht na het wegbrengen van de kinderen direct te 
vertrekken. Er is op H10 een looproute. Je komt via de weg ingang 
(Gentiaanstraat) naar binnen en loopt via het veld weer weg.  

● Kom niet met meer dan 1 ouder per gezin en kijk of je meerdere kinderen uit 
verschillende gezinnen kan meenemen. Zo voorkomen we dat er veel ouders 
op 1 plek zijn. 

● MB start om 08:15 uur op beide locaties. Kinderen moeten zoveel mogelijk 
alleen naar school komen. Mocht je je kind toch naar school moeten 
brengen dan afzetten bij het hek aan de Gentiaanstraat of bij de 
Heijenoordseweg. 

● BB start om 08:45 uur op beide locaties. Kinderen moeten zoveel mogelijk 
alleen naar school komen. Mocht je je kind toch naar school moeten 
brengen dan afzetten bij het hek aan de Gentiaanstraat of bij de 
Heijenoordseweg. 

 
Ophalen doen wij als volgt 

● OB kinderen zijn om 14:45 uur op beide locaties uit (maandag, dinsdag en 
donderdag) en om 12:30 uur (woensdag en vrijdag). 

● OB ouders mogen verspreid op het plein wachten op hun kind. Op H1O gaan 
de ouders op het hoge gedeelte van het verharde plein staan. De 
stamgroepleider komt met de kinderen naar buiten en stuurt de kinderen 
naar de ouders als ze elkaar hebben gezien. 

● Vertrek daarna direct van het plein.  
● De looproute is bij de Gentiaanstraat naar binnen en via het veld vertrekken. 
● MB kinderen zijn om 14:30 uur op beide locaties uit (maandag, dinsdag en 

donderdag) en om 12:15 uur (woensdag en vrijdag). 
● Ouders mogen indien noodzakelijk het kind wel ophalen van het plein. 

Vertrek daarna direct van het plein.  



● BB kinderen zijn om 15:00 uur op beide locaties uit (maandag, dinsdag en 
donderdag) en om 12:45 uur (woensdag en vrijdag). 

● Ouders mogen indien noodzakelijk het kind wel ophalen van het plein. 
Vertrek daarna direct van het plein. Dit geldt ook voor de kinderen. 

● De hekken sluiten wij om 15:00 
 
Mijn kind moet naar de BSO  

● Neem contact op met je eigen BSO als je opvang wilt regelen. School is hier 
niet verantwoordelijk voor. 

● Heeft je kind BSO op een dag dat je kind niet fysiek in school is? Neem 
contact op met je BSO. 

● Kinderen van de BSO worden gewoon om 14:45 uur of 12:30 uur van school 
gehaald. De MB kinderen mogen wachten in het lokaal tot het 14:45 uur of 
12:30 uur  is. De BB mag eerder vertrekken en de OB is op de juiste tijd uit. 

● De BSO verzamelt de kinderen bij beide locaties bij de zandbak. Zij mogen 
niet naar binnen. 

● BSO SKAR die in de school zit, mag wel met de kinderen die ze verzameld 
hebben terug naar het opvanglokaal. 

● De kinderen en medewerkers van de BSO SKAR mogen niet door de rest van 
het gebouw lopen. 

● De BSO vertrekt direct nadat ze alle kinderen hebben verzameld. 
● Alle BSO’s zijn door ons ingelicht over de bovenstaande afspraken. 

 
Veiligheid van de kinderen  

● Het team neemt zoveel mogelijk 1½ meter afstand tot de kinderen en elkaar.  
● Alle geldende maatregelen en richtlijnen zoals beschreven door het RIVM 

volgen wij. 
● Er is een centrale aanvoer van extra handdoekjes en zeep.  
● De conciërge controleert 2 keer per dag of alles aangevuld is. 
● De schoonmaak maakt elke dag alles schoon. Met nadruk op alle plekken 

die veelvuldig aangeraakt worden. 
● De kinderen komen binnen en hangen de jas en tas op en moeten daarna 

hun handen schoonmaken in de gang en ook bij vertrek moeten ze 
wederom de handen schoonmaken. We doen dit met doekjes die direct 
weggegooid worden.  

● Er mogen geen andere volwassenen behalve de teamleden (waar ook de 
stagiaires onder vallen) de school inkomen. 

● Kinderen wassen de handen voor het eten/ na het buiten spelen/nadat ze 
naar de wc zijn geweest. 

 
Jas/ tassen 

● Jassen en tassen mogen gewoon aan de kapstok gehangen worden door de 
kinderen. 

● Voor de OB kinderen: kinderen moeten kleding/jassen en tassen aan of mee 
hebben die ze makkelijk zelf kunnen openmaken en dichtmaken. Ook bekers 
en bakjes tijdens het eten moeten de kinderen zelf open kunnen maken. 



 
 
Gym 

● We mogen geen gymlessen geven in de gymzaal. De kinderen krijgen tijdens 
de gymtijd een spelles buiten. 

● Kleuters spelen gewoon buiten. 
 
Pauzes 

● Tijdens de kleine pauze gaan de kinderen onder begeleiding van de eigen 
stamgroepleider naar buiten. 

● De tijden en ruimtes (veld, plein, bosje en tuin) zijn opgedeeld. 
● Tijdens de grote pauze gaan de kinderen onder begeleiding van het overige 

personeel naar buiten. 
● Ook tijdens de grote pauze zijn de buitenruimtes opgedeeld. 
● Ouders mogen geen pleinwacht lopen. 
● Kinderen wassen de handen na het buitenspelen. 

 
Niveau bepalen 

● De stamgroepleiders bekijken op welk niveau alle kinderen weer terugkomen. 
Hiervoor nemen we rustig de tijd. We bekijken wat voor elke groep nodig is. 
Als er achterstanden zijn worden de ouders op de hoogte gebracht via de 
mail. 

● We nemen dit schooljaar geen Cito toetsen af. Dit verplaatsen we naar een 
ander tijdstip. 

 
Ziekte 

● Kinderen mogen niet op school komen als ze milde verkoudheidsklachten 
hebben. Afmelden via de e-mail of telefonisch. 

● Kinderen mogen wel op school komen met hooikoortsklachten. Laat dit 
duidelijk weten aan de stamgroepleiding dan kunnen wij dat aan de andere 
kinderen vertellen, dit voorkomt onrust. 

● Hebben wij het vermoeden dat een kind ziek is, dan bellen wij ouders op en 
moet het kind direct worden opgehaald. 

 
Zorg 

● In elke school zijn kinderen/gezinnen met zorg. De intern begeleiders en 
stamgroepleiders overleggen samen welke zorg nodig is. Als we 
aanpassingen doen voor je kind word je daarvan op de hoogte gebracht. 

 
Jarig 

● Kinderen zijn jarig geweest in de periode dat we niet naar school zijn geweest 
of zijn misschien wel binnenkort jarig. Wij vieren dit wel in de groep, maar er 
mag niet getrakteerd worden. 

● De kinderen mogen dus ook niet de groepen rond. 
 
Device 



● Een aantal ouders heeft een device geleend van school. Deze mogen thuis 
gebruikt worden tot nader order.  

● Wij hebben geen extra devices meer en kunnen dus ook niets meer uitlenen. 
 
Afscheid 8ste jaars 

● De bovenbouw stamgroepleiders zijn druk bezig om een mooi en haalbaar 
afscheid te organiseren voor de 8ste jaars. Jullie worden hierover op de 
hoogte gehouden. 

 
SPA peuterspeelzaal  

● De kinderen en ouders van de peuterspeelzaal nemen de buiteningang en 
komen via de tuin de kinderen brengen. Ook deze ouders komen niet de 
school in. 

● De peuterspeelzaal is op de hoogte van alle maatregelen. 
 
Noodopvang alleen voor ouders uit cruciale beroepsgroepen 

● De ouders die aangegeven hebben voor de noodopvang gebruik te moeten 
maken krijgen een aparte mail. 

● Ouders geven per week aan op welke dagen er gebruik moet worden 
gemaakt van de noodopvang. 

● Nogmaals een nadrukkelijk oproep alleen gebruik te maken van de 
noodopvang als het echt niet anders kan. De noodopvang moet worden 
gedaan door ons eigen personeel. We hebben dus zeer beperkt capaciteit.  

● Noodopvang is opvang en geen onderwijs. Kinderen kunnen werk maken in 
een ruimte onder toezicht van een volwassenen.  

 
Alle regels hebben we met zorg opgesteld. Natuurlijk is het maatwerk en gaan wij 
gedurende de dagen merken wat we nog moeten aanscherpen.  
 
Wij gaan ervan uit dat ook alle ouders de regels van het RIVM goed in acht nemen 
ook in de buitenschoolse situatie. Zo houden we elkaar gezond. 
Verder vragen we te proberen de kinderen zoveel mogelijk door dezelfde personen 
naar school te laten brengen om besmetting tegen te gaan. 
 
We doen een dringend verzoek op alle ouders om bovenstaande afspraken die 
gelden voor de kinderen goed met je kind door te nemen. 
 
Wij hebben er heel veel zin in om de kinderen weer te zien en het volste vertrouwen 
dat we dit samen kunnen! 
 
Namens het gehele team en de MR, 
Met vriendelijke groeten, 
 
Judith van der Hidde  
 
 


